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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Tucumã
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Registro de Preços Eletrônico - 9/2022-052FMS

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

19/08/2022 08:31 22/08/2022 08:59 29/08/2022 08:59 01/09/2022 08:59 01/09/2022 09:00

Dúvidas
Data Dúvida Assunto Data Resposta

29/08/2022 - 08:20 ESCLARECIMENTO NA QUALIFICAÇÃO TECNICA 29/08/2022 - 15:03

Bom dia!
Venho por meio deste pedir um esclarecimento, referente ao TERMO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO RESPECTIVO ORGÃO QUE COMPROVE A CONDIÇÃO REGULAR DO
ESTABELECIEMNTO. Esse documento seria emitido pelo conselho regional de farmácia? ou se trata do alvará sanitário?

Aguardo retorno.

Grata!

Este documento será comprovado através do termo de inspeção, ou seja, documento referente ao conselho regional de farmácia do estado (CRF).

23/08/2022 - 09:35 PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 23/08/2022 - 10:51

11.6.1. Os documentos exigidos para habilitação deverão ser apresentados concomitantemente com a proposta, conforme dispõe o item 5.1 deste Edital, no original, ou por meio
de cópia autenticada, ou, ainda, por meio da publicação em órgão da imprensa oficial.

ESCLARECIMENTO: Gostaria de esclarecer se os documentos emitidos eletronicamente estão dispensados de autenticação, visto que podem ser consultado suas autenticidade
online, ou se exigência acima é para todos documentos de habilitação que não seja apresentado em original

SENHOR LICITANTE: Caro licitante, siga as devidas exigências estabelecidas no edital, leia com atenção o que está sendo solicitado na documentação de Habilitação Jurídica,
Qualificação Econômico-Financeira, Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificação Técnica e as Declarações assinaladas exigidas neste Edital. Todas as documentações serão
verificadas devidamente através via online para verificação das autenticidades do mesmo. Caso o devido tópico estiver estipulado que deverá ser autenticado e registrado em
cartório deverá ser atendido.

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Unidade Situação

0001 AAS PROTEC 100 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 100MG;FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,127 5.000,00 CPR Aceito

0002 ACEBROFILINA 10 MG/ML. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 10MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA: XAROPE;UNIDADE DE
FORNECIMENTO: FRASCO 120 ML.

4,920 1.500,00 FR Aceito

0003 ÁCIDO FÓLICO + FERRO QUELATO GLICINATO
150MG/5MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 150MG/5MG;FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO
REVESTIDO;UNIDADE DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

2,947 1.000,00 CPR Aceito

0004 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 500 MG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 500 MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,437 1.000,00 CPR Aceito

0005 ÁCIDO ASCÓRBICO 100 MG/ML.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 100
MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
AMPOLA DE 5ML

11,883 1.000,00 AMP Aceito

0006 ÁCIDO ASCÓRBICO 500MG/ML.
ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO:500MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA COM
5 ML

11,883 4.000,00 AMP Aceito

0007 ÁCIDO FÓLICO 5 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 5 MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,137 30.000,00 CPR Aceito

0008 ÁCIDO TRANEXÂMICO 250 MG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 250 MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

8,613 1.000,00 CPR Aceito
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0009 ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 250 MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,993 20.000,00 CPR Aceito

0010 ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 500 MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

3,830 10.000,00 CPR Aceito

0011 ALBENDAZOL 40 MG/ML. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 40 MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO ORAL;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 10 ML

1,977 10.000,00 FR Aceito

0012 ALBENDAZOL 400 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 400 MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,680 10.000,00 CPR Aceito

0013 ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 70 MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,767 5.000,00 CPR Aceito

0014 ALPRAZOLAM 1 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 1 MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

1,090 15.000,00 CPR Aceito

0015 ALPRAZOLAM 2 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 2 MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

2,357 10.000,00 CPR Fracassado

0016 AMOXICILINA 400MG/5ML + CLAVULANATO DE
POTÁSSIO 57MG/5ML. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 400MG/5ML + 57MG/5ML;
FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO ORAL;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 70 ML

21,693 5.000,00 FR Aceito

0017 AMOXICILINA 500 MG + CLAVULANATO DE
POTÁSSIO 125 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 500MG + 125MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO.

4,580 10.000,00 CPR Aceito

0018 AMOXICILINA 250MG/5ML. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 250 MG/5 ML; FORMA
FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO ORAL;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 60 ML

13,953 10.000,00 FR Aceito

0019 ATENOLOL 100 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 100 MG; FORMA
FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,547 20.000,00 CPR Aceito

0020 ATENOLOL 25MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 25MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,243 40.000,00 CPR Aceito

0021 ATORVASTATINA CÁLCICA 40 MG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 40MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO
REVESTIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO:COMPRIMIDO

1,923 5.000,00 CPR Aceito

0022 AZATIOPRINA 50 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 50 MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

4,560 2.000,00 CPR Aceito

0023 AZITROMICINA 1G. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 1G; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

11,990 2.000,00 CPR Fracassado

0024 AZITROMICINA 500 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 500 MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

3,053 10.000,00 CPR Aceito

0025 AZITROMICINA DI-HIDRATADA 200MG/5ML.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO:
200MG/5ML; FORMA FARMACÊUTICA: PÓ
PARA SUSPENSÃO ORAL + DILUENTE +
SERINGA DOSADORA; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: FRASCO DE 15 ML

15,043 5.000,00 FR Aceito

0026 BENZILPENICILINA BENZANTINA 1.200.000UI.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO:
1.200.000UI; FORMA FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: AMPOLA

20,710 5.000,00 AMP Aceito

0027 BENZILPENICILINA BENZANTINA 600.000UI.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO:
600.000UI; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
AMPOLA

20,710 2.000,00 AMP Aceito

0028 BENZOILMETRONIDAZOL 40 MG/ML.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 40
MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO
ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO
120 ML

16,897 10.000,00 FR Aceito
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0029 BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 5 MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,177 25.000,00 CPR Aceito

0030 BROMAZEPAM 3 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 3 MG; FORMA
FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,330 10.000,00 CPR Aceito

0031 BROMAZEPAM 6 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 6 MG; FORMA
FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,483 5.000,00 CPR Aceito

0032 BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25MG/ML.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 0,25
MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
PARA INALAÇÃO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: FRASCO 20 ML

2,837 5.000,00 FR Aceito

0033 BROMETO DE PIRIDOSTIGMINA 60 MG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 60MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

1,527 1.000,00 CPR Fracassado

0034 BROMETO DE TIOTRÓPIO 2,5MCG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 2,5MCG;
FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO PARA
INALAÇÃO ORAL + INALADOR; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: FRASCO 4ML 60 DOSES

801,150 300,00 FR Aceito

0035 BROMOPRIDA 10MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 10 MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

2,443 10.000,00 CPR Aceito

0036 BROMOPRIDA 10MG/2ML. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 10MG/2ML; FORMA
FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA COM
2 ML

6,977 3.000,00 AMP Aceito

0037 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA
20MG/ML. ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO:
20MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
AMPOLA COM 1ML

5,487 4.000,00 AMP Aceito

0038 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG/ML
+ DIPIRONA 500MG/ML. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 4MG + 500MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA COM
5ML

8,027 5.000,00 AMP Aceito

0039 CÁLCIO CITRATO MALATO 250MG +
COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 2,5MCG.
ESPECIFICAÇÃO : COMPOSIÇÃO: CÁLCIO
CITRATO MALATO 250MG + COLECALCIFEROL
(VITAMINA D3) 2,5MCG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

4,690 2.000,00 CPR Aceito

0040 CANDESARTANA CILEXETILA 16 MG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 16MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

6,653 2.000,00 CPR Fracassado

0041 CAPTOPRIL 25 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 25 MG; FORMA
FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,117 50.000,00 CPR Aceito

0042 CAPTOPRIL 50 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 50 MG; FORMA
FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,167 50.000,00 CPR Aceito

0043 CARBAMAZEPINA 200 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 200 MG; FORMA
FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,330 50.000,00 CPR Aceito

0044 CARBAMAZEPINA 400 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 400 MG; FORMA
FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

1,867 20.000,00 CPR Aceito

0045 CARBONATO DE CÁLCIO 1.250MG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 1250MG,
EQUIVALENTE A 500MG DE CÁLCIO; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

2,073 10.000,00 CPR Aceito

0046 CARBONATO DE CÁLCIO 500MG +
COLECALCIFEROL 1.000UI. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 500MG + 1000UI; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

2,890 2.000,00 CPR Fracassado
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0047 CARBONATO DE CÁLCIO 600MG +
COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 200UI.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO:
CARBONATO DE CÁLCIO 600MG +
COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 200UI;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

2,890 2.000,00 CPR Aceito

0048 CARBONATO DE CÁLCIO 600MG +
COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 400UI.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO:
CARBONATO DE CÁLCIO 600MG +
COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 400UI;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

1,090 10.000,00 CPR Aceito

0049 CARBONATO DE LÍTIO 300 MG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 300 MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,547 10.000,00 CPR Aceito

0050 CARBONATO DE LÍTIO 450 MG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 450 MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

4,190 10.000,00 CPR Aceito

0051 CARVEDILOL 12,5 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 12,5 MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,330 5.000,00 CPR Aceito

0052 CARVEDILOL 25 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 25 MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,560 5.000,00 CPR Aceito

0053 CARVEDILOL 6,25 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 6,25 MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,493 5.000,00 CPR Aceito

0054 CEFALEXINA 250MG/5ML. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 250MG/5ML; FORMA
FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO ORAL;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 100
ML

24,583 10.000,00 FR Aceito

0055 CEFALEXINA 500 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 500 MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

1,617 50.000,00 CPR Aceito

0056 CEFALOTINA SÓDICA 1G. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 1 G; FORMA
FARMACÊUTICA: PÓ LIÓFILO PARA SOLUÇÃO
INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
AMPOLA

10,110 20.000,00 AMP Aceito

0057 CETOCONAZOL 20 MG/G. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 20 MG/G; FORMA
FARMACEUTICA: CREME TÓPICO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: BISNAGA 30G

8,397 2.000,00 BNG Aceito

0058 CETOCONAZOL 200 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 200 MG; FORMA
FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,747 10.000,00 CPR Aceito

0059 CETOCONAZOL SHAMPOO. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 2%; FORMA
FARMACEUTICA: SHAMPOO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: FRASCO 120 ML

6,663 2.000,00 FR Aceito

0060 CIMETIDINA 200MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 200 MG; FORMA
FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,907 2.000,00 CPR Aceito

0061 CINARIZINA 25MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 25 MG; FORMA
FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

1,137 10.000,00 CPR Aceito

0062 CINARIZINA 75MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 75 MG; FORMA
FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

1,343 10.000,00 CPR Aceito

0063 CIPROFIBRATO 100MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 100 MG; FORMA
FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

1,090 3.000,00 CPR Aceito

0064 CITRATO DE POTÁSSIO MONOHIDRATADO
1080 MG. ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO:
1080MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO DE LIBERACAO PROLONGADA;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

3,270 1.000,00 CPR Fracassado

0065 CLARITROMICINA 500 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 500 MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

8,940 5.000,00 CPR Aceito
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0066 CLOBAZAM 10 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 10 MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

1,887 10.000,00 CPR Aceito

0067 CLOBAZAM 20 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 20 MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

2,510 10.000,00 CPR Aceito

0068 CLONAZEPAM 0,5 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 0,5 MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,213 10.000,00 CPR Aceito

0069 CLONAZEPAM 2 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 2 MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,253 20.000,00 CPR Aceito

0070 CLORETO DE POTÁSSIO 100 MG/ML (10%).
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 100
MG/ML (10%); FORMA FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: AMPOLA 10ML

0,580 5.000,00 AMP Aceito

0071 CLORETO DE SÓDIO 0,9%.. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 9MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO NASAL; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: FRASCO COM 30ML COM
CONTA GOTAS

6,467 5.000,00 FR Aceito

0072 CLORIDRATO DE AMANTADINA 100MG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 10MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

2,073 4.000,00 CPR Aceito

0073 CLORIDRATO DE AMBROXOL 30MG/5ML.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 30MG/ML;
FORMA FARMACÊUTICA: XAROPE; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: FRASCO COM 100 ML

3,883 10.000,00 FR Aceito

0074 CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 25MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,167 20.000,00 CPR Aceito

0075 CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 2MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,737 20.000,00 CPR Aceito

0076 CLORIDRATO DE CIMETIDINA 150MG/ML.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO:
150MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: AMPOLA COM 2ML

2,977 5.000,00 AMP Aceito

0077 CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 500MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,547 20.000,00 CPR Aceito

0078 CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 300MG;
FORMA FARMACÊUTICA: CÁPSULA; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: CÁPSULA

3,307 5.000,00 CP Aceito

0079 CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 100MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO
REVESTIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

0,953 10.000,00 CPR Aceito

0080 CLORIDRATO DE DOPAMINA 5MG/ML.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 5MG/ML;
FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
AMPOLA COM 10ML

7,657 1.000,00 AMP Aceito

0081 CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 25MG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 25MG;
FORMA FARMACÊUTICA:COMPRIMIDO
REVESTIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

0,767 4.000,00 CPR Aceito

0082 CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 50MG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 50MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO
REVESTIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

0,993 10.000,00 CPR Aceito

0083 CLORIDRATO DE IVABRADINA 5 MG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 5MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO
REVESTIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

6,540 2.000,00 CPR Fracassado

0084 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM
VASOCONSTRITOR. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 20MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA COM
20 ML

22,890 2.000,00 AMP Aceito
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0085 CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 500MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,223 50.000,00 CPR Aceito

0086 CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 850MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,387 50.000,00 CPR Aceito

0087 CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10MG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 10MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO DE
LIBERAÇÃO MODIFICADA; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,887 2.000,00 CPR Aceito

0088 CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 10MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,223 10.000,00 CPR Aceito

0089 CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA
10MG/2ML. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 10MG/2ML;FORMA
FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA COM
2ML

1,290 2.000,00 AMP Aceito

0090 CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4MG/ML.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO:
4MG/ML;FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
ORAL - GOTAS; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
FRASCO COM 10ML

5,127 2.000,00 FR Aceito

0091 CLORIDRATO DE NALTREXONA 4MG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 4MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

9,593 2.000,00 CPR Fracassado

0092 CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG/ML.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 2MG/ML;
FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
AMPOLA COM 2ML

9,267 1.000,00 AMP Aceito

0093 CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4 MG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 4MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

5,127 2.000,00 CPR Fracassado

0094 CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30 MG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 30MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

6,323 2.000,00 CPR Aceito

0095 CLORIDRATO PIRIDOXINA 100MG +
CLORIDRATO TIAMINA 100MG +
CIANOCOBALAMINA 5000MCG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO:
CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 100MG +
CLORIDRATO DE TIAMINA 100MG +
CIANOCOBALAMINA 5000MCG; FORMA
FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA 1ML

9,703 3.000,00 AMP Aceito

0096 CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 25MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,387 15.000,00 CPR Aceito

0097 CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 25
MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: COPRIMID
SOLUÇÃO INJETÁVEL; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: AMPOLA 2 ML

4,473 3.000,00 AMP Aceito

0098 CLORIDRATO DE PROPRALONOL 10MG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 10MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,547 50.000,00 CPR Fracassado

0099 CLORIDRATO DE SERTRALINA 25 MG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 25MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

2,020 10.000,00 CPR Aceito

0100 CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO:
50MG;FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,387 20.000,00 CPR Aceito

0101 CLORIDRATO DE TRAZODONA 150MG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 150MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO DE
LIBERAÇÃO CONTROLADA; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

10,030 3.000,00 CPR Aceito

0102 CLORIDRATO DE TRAZODONA 50MG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 50MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO
REVESTIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

0,657 3.000,00 CPR Aceito
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0103 CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150MG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 150MG;
FORMA FARMACÊUTICA: CÁPSULA DE
LIBERAÇÃO PROLONGADA; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: CÁPSULA

3,067 5.000,00 CP Aceito

0104 CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG..
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 75MG;
FORMA FARMACÊUTICA: CÁPSULA DE
LIBERAÇÃO PROLONGADA; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: CÁPSULA

2,260 5.000,00 CP Aceito

0105 CLORTALIDONA 25MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 25MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,887 10.000,00 CPR Aceito

0106 COMPLEXO B 2MG/ML. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: B1, B2, B5, B6 E PP; FORMA
FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA COM
2ML

7,197 4.000,00 AMP Aceito

0107 DAPAGLIFLOZINA 10MG.. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 10MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

11,230 1.000,00 CPR Aceito

0108 DESLORATADINA 0,5MG/ML. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 0,5MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA: XAROPE; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: FRASCO COM 60ML

74,753 500,00 FR Fracassado

0109 DEXAMETASONA 0,1 MG/ML. ESPECIFICAÇÃO
: CONCENTRAÇÃO: 0,1 MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA: ELIXIR; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: FRASCO 100 ML

5,233 3.000,00 FR Aceito

0110 DEXAMETASONA 1 MG/G. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 1MG/G; FORMA
FARMACÊUTICA: CREME DERMATOLÓGICO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: BISNAGA DE
10G

2,510 1.000,00 BNG Aceito

0111 DIAZEPAM 5 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 5 MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,223 10.000,00 CPR Aceito

0112 DIAZEPAM 5MG/ML. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 5 MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA DE
2ML

1,507 1.500,00 AMP Aceito

0113 DICLOFENACO SÓDICO 75MG/3ML.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO:
75MG/3ML; FORMA FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: AMPOLA COM 3 ML

6,107 2.000,00 AMP Aceito

0114 DICLOFENACO SÓDICO 25MG/3ML.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 25MG/ML;
FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
AMPOLA COM 3 ML

6,107 5.000,00 AMP Aceito

0115 DIGOXINA 0,25 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 0,25 MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,177 20.000,00 CPR Aceito

0116 DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5MG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 5MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO
SUBLINGUAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

0,767 3.000,00 CPR Aceito

0117 DIPIRONA 1 G. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 1G; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

3,980 10.000,00 CPR Fracassado

0118 DIPIRONA MONOHIDRATADA 500 MG/ML.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO:
500MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: AMPOLA COM 2ML

8,233 10.000,00 AMP Aceito

0119 DISFOFATO DE CLOROQUINA 150MG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 150MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

10,900 2.000,00 CPR Fracassado

0120 DOMPERIDONA 1 MG/ML. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 1MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA: SUSPENÇÃO ORAL;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO COM
100 ML

14,717 1.000,00 FR Aceito

0121 DOXICICLINA 100MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 100MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,437 10.000,00 CPR Aceito
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0122 EMPAGLIFLOZINA 25MG.. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 25MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

11,013 11.000,00 CPR Aceito

0123 ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML..
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO:
40MG/0,4ML; FORMA FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL; CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS: 1 SERINGA PRÉ PREENCHIDA
COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, VIA
SUBCUTÂNEA; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
UNIDADE DE SERINGA COM 0,40 ML

52,867 1.000,00 UN Aceito

0124 ESPINOROLACTONA 25 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 25 MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,417 50.000,00 CPR Aceito

0125 EXTRATO SECO CASSIA FISTULA + EXTRATO
ÁCIDO SENNA ALEXANDRINA MILL.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO:
4,719MG/G + 4,878 MG/G; FORMA
FARMACÊUTICA: GELÉIA; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: FRASCO COM 250G

179,850 200,00 FR Fracassado

0126 FENITOÍNA 100 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 100MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,273 20.000,00 CPR Aceito

0127 FENITOÍNA SÓDICA 50MG/ML.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 50
MG/ML;FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
AMPOLA DE 5 ML

10,467 1.000,00 AMP Aceito

0128 FENOBARBITAL 100 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 100MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,547 20.000,00 CPR Aceito

0129 FENOBARBITAL 40MG/ML. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 40MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL - GOTAS;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO COM
20 ML

12,537 2.000,00 FR Aceito

0130 FENOBARBITAL SÓDICO 100 MG/ML.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 100
MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
AMPOLA DE 2 ML

4,633 500,00 AMP Aceito

0131 FITOMENADIONA (VITAMINA K) 2 ML.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 10MG/ML;
FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
AMPOLA 1 ML

5,233 1.000,00 AMP Aceito

0132 FLUCONAZOL 150 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 150 MG; FORMA
FARMACÊUTICA: CÁPSULA; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: CÁPSULA

1,637 20.000,00 CP Aceito

0133 FOSFATO DE SITAGLIPTINA 50MG+
CLORIDRATO DE METFORMINA 1000MG XR.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO:
50/1000MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO REVESTIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

13,080 1.000,00 CPR Aceito

0134 FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA +
SULFATO DE NEOMICINA. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 1MG/ML + 3,5MG/ML;
FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
OFTÁLMICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
FRASCO 5 ML

17,440 500,00 FR Fracassado

0135 FUMARATO DE FORMOTEROL DI-
HIDRATADO12MCG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 12MCG/DOSE; FORMA
FARMACÊUTICA: CÁPSULAN PARA INALAÇÃO
ORAL + INALADOR; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: FRASCO COM 60 DOSES

317,847 300,00 FR Fracassado

0136 FUMARATO DI-HIDRATADO DE FORMOTEROL
12MCG + BUDESONIDA 400MCG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO:
FUMARATO DI-HIDRATADO DE FORMOTEROL
12MCG + BUDESONIDA 400MCG; FORMA
FARMACÊUTICA: CÁPSULA PÓ INALANTE COM
INALADOR; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
FRASCO COM 60 DOSES

317,847 200,00 FR Aceito

0137 FUROSEMIDA 10 MG / ML. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 10 MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA 2 ML

3,980 2.000,00 AMP Aceito

0138 FUROSEMIDA 40 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 40 MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,157 20.000,00 CPR Aceito
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0139 GABAPENTINA 400 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 400 MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

4,253 5.000,00 CPR Aceito

0140 GLICLAZIDA 60 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 60 MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO DE
LIBERAÇÃO PROLONGADA; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

3,000 10.000,00 CPR Fracassado

0141 GLICOSE 50%. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 50% DE GLICOSE; FORMA
FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA 10 ML

1,477 10.000,00 AMP Aceito

0142 HALOPERIDOL 2 MG/ML. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 2 MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL - GOTAS;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 20 ML

11,940 2.000,00 FR Aceito

0143 HALOPERIDOL 5 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 5MG; FORMA
FARMACÊUTICA: CÁPSULA; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: CÁPSULA

0,657 10.000,00 CP Aceito

0144 HALOPERIDOL 5 MG / ML. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 5 MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA 1 ML

12,427 500,00 AMP Aceito

0145 HEDERA HELIX L 7MG/ML. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 7MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA: XAROPE; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: FRASCO 100 ML

16,463 1.000,00 FR Aceito

0146 HEMIFUMARATO DE BISOPROLOL 10 MG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 10 MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

7,307 1.000,00 CPR Aceito

0147 HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 100MG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 100MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO
REVESTIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

1,617 3.000,00 CPR Aceito

0148 HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25MG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 25MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO
REVESTIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

0,767 3.000,00 CPR Aceito

0149 HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG. ESPECIFICAÇÃO
: CONCENTRAÇÃO: 50MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,167 50.000,00 CPR Aceito

0150 HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG/ML FRASCO
150ML. ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO:
60MG/ML; FORMA FARMACEUTICA:
SUSPENSÃO ORAL; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: FRASCO 150 ML

5,943 2.000,00 FR Aceito

0151 IBUPROFENO 300 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 300 MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,473 20.000,00 CPR Aceito

0152 IBUPROFENO 50MG/ML. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 50 MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO ORAL;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 30 ML

3,707 5.000,00 CPR Aceito

0153 IBUPROFENO 600 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 600 MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,437 25.000,00 CPR Aceito

0154 IMUNOGLOBULINA HUMANA, TIPO ANTI
RHO(D). ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO:
300MCG; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
AMPOLA COM 2ML

413,330 100,00 AMP Aceito

0155 INDAPAMIDA 1,5MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 1,5MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO DE
LIBERAÇÃO PROLONGADA; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

2,673 2.000,00 CPR Aceito

0156 INDAPAMIDA 2,5MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 2,5MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

3,270 1.500,00 CPR Aceito

0157 IODETO DE POTÁSSIO 20MG/ML.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 20MG/ML;
FORMA FARMACÊUTICA: XAROPE; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: FRASCO 100 ML

8,613 1.000,00 FR Aceito

0158 ITRACONAZOL 100 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 100 MG; FORMA
FARMACÊUTICA: CÁPSULA; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: CÁPSULA

2,293 10.000,00 CP Aceito
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0159 IVERMECTINA 6 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 6MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

1,857 10.000,00 CPR Aceito

0160 LAMOTRIGINA 100 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 100MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,983 5.000,00 CPR Aceito

0161 LEFLUNOMIDA 20 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 20MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

38,480 1.000,00 CPR Aceito

0162 LEVETIRACETAM 100MG/ML. ESPECIFICAÇÃO
: CONCENTRAÇÃO: 100MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: FRASCO COM 100 ML

138,430 1.000,00 FR Aceito

0163 LEVODOPA 200 MG + CLORIDRATO
BENSERAZIDA 50 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 200MG + 50MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO COM CAMADA
TRIPLA E LIBERAÇÃO MODIFICADA DUPLA;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

6,977 1.000,00 CPR Aceito

0164 LEVOFLOXACINO 500 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 500MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

2,180 20.000,00 CPR Aceito

0165 LEVOFLOXACINO 750MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 750MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

12,700 10.000,00 CPR Aceito

0166 LEVOMEPROMAZINA 100 MG. ESPECIFICAÇÃO
: CONCENTRAÇÃO: 100MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

2,270 20.000,00 CPR Aceito

0167 LEVOMEPROMAZINA 25 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 25MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

1,203 10.000,00 CPR Aceito

0168 LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 25MCG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,973 1.000,00 CPR Aceito

0169 LIRAGLUTIDA 6MG/ML. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 6MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
INJETÁVEL;CARACTERÍSTICA ADICIONAL:
SISTEMA DE APLICAÇÃO MULTIDOSE E
DESCARTÁVEL, QUE PERMITA APLICAÇÃO
NAS DOSAGENS DE 0,6MG, 1,2MG E 1,8MG,
PREENCHIDO COM 3ML DE SOLUÇÃO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE DE
CANETA

314,577 100,00 UN Aceito

0170 L-METILFOLATO + ÁCIDO FOLICO.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 360MCG;
FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 15ML

337,900 100,00 FR Fracassado

0171 LOSARTANA POTÁSSICA 100 MG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 100MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,710 30.000,00 CPR Aceito

0172 LOSARTANA POTÁSSICA 25 MG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 25MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

3,087 20.000,00 CPR Fracassado

0173 LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 50MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,177 80.000,00 CPR Aceito

0174 MALEATO DE METILERGOMETRINA 0,2MG/ML.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO:
0,2MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
AMPOLA 1 ML

4,907 1.000,00 AMP Aceito

0175 MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA
0,4MG/ML. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 0,4MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: FRASCO COM 120 ML

3,590 10.000,00 FR Aceito

0176 MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 2MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,210 20.000,00 CPR Aceito

0177 MALEATO DE TIMOLOL 2,5MG/ML(0,25%).
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 2,5MG/ML
(0,25%); FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
OFTÁLMICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
FRASCO 5 ML

20,710 500,00 FR Fracassado
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0178 MEBENDAZOL 20MG/ML. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 20MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO ORAL;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 30 ML

3,393 20.000,00 FR Aceito

0179 MELOXICAN 15 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 15MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,450 5.000,00 CPR Aceito

0180 METEFORMINA XR 500MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 500MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO DE
LIBERAÇÃO PROLONGADA; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,223 1.000,00 CPR Aceito

0181 METRONIDAZOL 100MG/G + NISTATINA
20.000UI/G. ESPECIFICAÇÃO :
METRONIDAZOL, APRESENTAÇÃO
ASSOCIADO COM NISTATINA
CONCENTRAÇÃO: 100MG + 20.000UI/G;
FORMA FARMACÊUTICA: CREME VAGINAL;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: BISNAGA 60G

16,027 5.000,00 BNG Aceito

0182 METRONIDAZOL 250 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 250MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,330 30.000,00 CPR Aceito

0183 METRONIDAZOL 400 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 400MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,700 40.000,00 CPR Aceito

0184 MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 10 MG/ML.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 10MG/ML;
FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
AMPOLA 1 ML

5,507 1.000,00 AMP Aceito

0185 MONONITRATO DE TIAMINA + CLORIDRATO
DE PIRIDOXINA E CIANOCOBOLAMINA.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO:
5.000MCG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

6,380 1.000,00 CPR Aceito

0186 MUPIROCINA 20MG/G. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 20MG/G; FORMA
FARMACÊUTICA: POMADA; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: BISNAGA 15G

44,037 300,00 BNG Aceito

0187 NIFEDIPINO 10 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 10MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO OU
COMPRIMIDOS REVESTIDOS; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,633 20.000,00 CPR Aceito

0188 NIFEDIPINO 20 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 20MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO DE
LIBERAÇÃO PROLONGADA; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,710 20.000,00 CPR Aceito

0189 NIMESULIDA 100MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 100MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,330 10.000,00 CPR Aceito

0190 NISTATINA 100.000UI/4G. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 100.000 UI/ 4G; FORMA
FARMACÊUTICA: CREME VAGINAL; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: BISNAGA COM 60G E
APLICADOR

13,030 3.000,00 BNG Aceito

0191 NISTATINA 100.000UI/ML. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 100.000 UI/ML; FORMA
FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO ORAL;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 30 ML

7,250 2.000,00 FR Aceito

0192 NITAZOXANIDA 500MG.. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 500MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

19,403 1.000,00 CPR Aceito

0193 NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G CREME.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 20MG/G;
FORMA FARMACÊUTICA: CREME; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: BISNAGA COM 28G

5,723 3.000,00 BNG Aceito

0194 NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G CREME
VAGINAL. ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO:
20MG/G; FORMA FARMACÊUTICA: CREME
VAGINAL + APLICADORES; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: BISNAGA COM 80G

15,427 2.000,00 BNG Aceito

0195 NITROFURANTOÍNA 100 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 10MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

1,070 10.000,00 CPR Aceito
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0196 ÓLEO DE GIRASSOL 100 ML. ESPECIFICAÇÃO :
ÓLEO AUXILIAR DA CICATRIZAÇÃO A BASE DE
ÓLEO VEGETAL POLIINSATURADO
(GIRASSOL), ÁCIDO LINOLEICO (AGE), ÁCIDO
CAPRICO, PALMINATO DE RETINOL (VITAMINA
A), ACETATO DE TOCOFEROL (VITAMINA E),
PECTINA DE SOJA, ANTI OXIDANTE (BHT).
FRASCO COM 100ML. EMBALAGEM COM
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA,
DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO
MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO PRODUTO
MÉDICO

7,250 1.500,00 FR Aceito

0197 OMEPRAZOL 40MG/ML. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 40MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA: PÓ INJETÁVEL; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: FRASCO AMPOLA +
DILUENTE 10ML

26,000 1.000,00 AMP Aceito

0198 OMEPRAZOL 20 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 20MG; FORMA
FARMACEUTICA: CÁPSULA; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: CÁPSULA

0,243 20.000,00 CP Aceito

0199 OMEPRAZOL 40 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 40MG; FORMA
FARMACEUTICA: CÁPSULA;UNIDADE DE
FORNECIMENTO: CÁPSULA

0,593 30.000,00 CP Aceito

0200 OXCARBAZEPINA 300 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 300MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

1,810 10.000,00 CPR Aceito

0201 OXCARBAZEPINA 60MG/ML. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 60MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO ORAL;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 100ML

62,157 1.000,00 FR Aceito

0202 PAMOATO DE PIRVINIO 10MG/ML.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 10MG/ML;
FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO ORAL;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 40 ML

64,310 1.000,00 FR Fracassado

0203 PARACETAMOL 200MG/ML. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 200MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL - GOTAS;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 15ML

3,163 10.000,00 FR Aceito

0204 PASTA D´ÁGUA. ESPECIFICAÇÃO :
COMPOSIÇÃO: TALCO + GLICERINA +
ÓX.ZINCO + ÁGUA DE CAL CONCENTRAÇÃO:
25% + 25% + 25% + 25%; FORMA
FARMACÊUTICA: PASTA; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: FRASCO 100G

13,627 1.500,00 FR Aceito

0205 PERICIAZINA 40MG/ML (4%). ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 40MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL - GOTAS;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO COM
20ML

38,150 2.000,00 FR Aceito

0206 PERINDOPRIL 10MG + INDAPAMIDA 2,5MG +
BENSILATO DE ANLODIPINO 10MG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 10MG +
2,5MG + 10MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO REVESTIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

8,503 4.000,00 CPR Fracassado

0207 PERMAGANATO DE POTÁSSIO 100 MG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 100MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,547 5.000,00 CPR Fracassado

0208 PERMETRINA 10MG/ML (1%). ESPECIFICAÇÃO
: CONCENTRAÇÃO: 10MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA: LOÇÃO TÓPICA; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: FRASCO COM 60ML

6,927 2.000,00 FR Aceito

0209 PERMETRINA 50MG/ML (5%). ESPECIFICAÇÃO
: CONCENTRAÇÃO: 50MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA: LOÇÃO TÓPICA; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: FRASCO COM 60ML

7,033 2.000,00 FR Aceito

0210 PREDNISOLONA 20 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 20MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,397 30.000,00 CPR Aceito

0211 PREDNISOLONA 3MG/ML. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 3MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: FRASCO 100ML

17,007 3.000,00 FR Aceito

0212 PREDNISOLONA 40 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 40MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

9,810 10.000,00 CPR Fracassado

0213 PREDNISONA 5MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 5MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,193 20.000,00 CPR Aceito
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0214 RISPERIDONA 1 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 1MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,427 10.000,00 CPR Aceito

0215 RISPERIDONA 1MG/ML. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 1 MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL, COM
PIPETA DOSADORA; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: FRASCO 30 ML

40,223 2.000,00 FR Aceito

0216 RISPERIDONA 2 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 2MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,310 20.000,00 CPR Aceito

0217 RISPERIDONA 3 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 3MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,427 20.000,00 CPR Aceito

0218 RIVAROXABANA 20 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 20MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

2,107 5.000,00 CPR Aceito

0219 SACARATO DE HIDROXIDO DE FÉRRICO.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO:
100MG/5ML; FORMA
FARMACÊUTICA:INJETÁVEL; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: FRASCO AMPO

31,123 1.000,00 AMP Aceito

0220 SACUBITRIL 97MG + VALSARTANA 103MG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 97MG +
103MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

10,840 2.000,00 CPR Aceito

0221 SALBUTAMOL 100MCG/DOSE.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO:
100MCG/DOSE; FORMA FARMACÊUTICA:
AEROSOL ORAL; EMBALAGEM: FRASCO COM
20 DOSES

22,347 1.000,00 FR Aceito

0222 SECNIDAZOL 1.000 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 1000MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

2,567 5.000,00 CPR Aceito

0223 SIMETICONA 75MG/ML. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 75MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL- GOTAS;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 15 ML

4,090 5.000,00 FR Aceito

0224 SINVASTATINA 40 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 40 MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,387 25.000,00 CPR Aceito

0225 SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 25MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO
REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,670 10.000,00 CPR Aceito

0226 SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 50MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO
REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

2,917 10.000,00 CPR Aceito

0227 SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA
500MG. ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO:
500MG; FORMA FARMACÊUTICA: PÓ
LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA 2ML

12,953 2.000,00 AMP Aceito

0228 SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G POMADA.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 10MG/G
(1%); FORMA FARMACÊUTICA: CREME;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: BISNAGA 50G

14,443 2.000,00 BNG Aceito

0229 SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G POTE.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 10MG/G
(1%); FORMA FARMACÊUTICA: CREME;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: POTE 400G

75,103 1.000,00 POTE Aceito

0230 SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA
400MG/80MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 400MG + 80MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,463 20.000,00 CPR Aceito

0231 SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA
40MG+8MG/ML. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 40MG + 8MG/ ML; FORMA
FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO ORAL;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 100
ML

10,773 2.000,00 FR Aceito

0232 SULFATO DE GETAMICINA 40MG/ML.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 40MG/ML;
FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
AMPOLA DE 2ML

2,890 5.000,00 AMP Aceito
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0233 SULFATO DE GETAMICINA 80MG/2ML.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO:
80MG/2ML; FORMA FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: AMPOLA DE 2ML

4,190 3.000,00 AMP Aceito

0234 SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA 400MG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 400MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO
REVESTIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

6,540 5.000,00 CPR Aceito

0235 SULFATO DE MORFINA 30MG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 30MG;
FORMA FARMACÊUTICA: CÁPSULA; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: CÁPSULA

4,017 2.000,00 CP Aceito

0236 SULF. POLIMIXINA B + SULF. NEOMICINA +
FLUOCINOLONA ACETONIDA + CLORID
LIDOCAINA. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 10.000 UI /ML + 3.500 MG/ML
+ 0,250MG/ML + 20MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO OTOLÓGICA;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO DE
5ML

25,617 500,00 FR Fracassado

0237 SULFATO DE SALBUTAMOL 100MCG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO:
100MCG/DOSE; FORMA FARMACÊUTICA:
AEROSOL ORAL; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: FRASCO 200 DOSES

22,347 1.000,00 FR Aceito

0238 SULFATO DE ZINCO MOHIDRATADO 4MG/ML.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 4
MG/ML;FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO
100 ML

55,373 1.000,00 FR Aceito

0239 SULFATO FERROSO 40 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 40MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,127 80.000,00 CPR Aceito

0240 SULPIRIDA 50MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 50MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

1,747 3.000,00 CPR Fracassado

0241 TOPIRAMATO 100 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 100MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,680 8.000,00 CPR Aceito

0242 TOPIRAMATO 25 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 25MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,387 10.000,00 CPR Aceito

0243 VALSARTANA + ALOPIDINA 160/5MG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO:
160MG/5MG; FORMA FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO ORAL; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: FRASCO 100ML

3,763 3.000,00 CPR Fracassado

0244 VALSARTANA 160 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 160MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

4,037 5.000,00 CPR Aceito

0245 VARFARINA SÓDICA 5MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 5MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,437 5.000,00 CPR Aceito

0246 VIDAGLIPTINA 50 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 50MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

8,233 1.000,00 CPR Fracassado

0247 VITAMINA D 2000UI. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 2.000UI; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

3,270 4.000,00 CPR Aceito

0248 VITAMINA D 7000UI. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 7.000UI; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

8,340 2.000,00 CPR Aceito

0249 VITAMINAS DO COMPLEXO B.
ESPECIFICAÇÃO : FORMA FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO ORAL; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: FRASCO 100 ML

6,540 2.000,00 FR Aceito

0250 ZINCO QUELADO 30MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 30MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO
MANIPULADO;UNIDADE DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

2,180 10.000,00 CPR Aceito

0251 DEXAMETASONA 1MG/ML. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 0,1%; FORMA
FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO OFTÁLMICA;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 5 ML

18,207 200,00 FR Aceito
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0252 DEXAMETASONA 4MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 4 MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

1,060 10.000,00 CPR Aceito

0253 CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250ML.
ESPECIFICAÇÃO : FISIOLÓGICO. SOLUÇÃO
INJETÁVEL ENDOVENOSA. BOLSAS DE
POLIPROPILENO TRANSPARENTE. SISTEMA
FECHADO CONTENDO 250 ML

16,350 5.000,00 FR Aceito

0254 CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML.
ESPECIFICAÇÃO : FISIOLÓGICO. SOLUÇÃO
INJETÁVEL ENDOVENOSA. BOLSAS DE
POLIPROPILENO TRANSPARENTE. SISTEMA
FECHADO CONTENDO 500 ML

18,530 5.000,00 FR Aceito

0255 GLICOSE HIPERTÔNICA 25%. ESPECIFICAÇÃO
: CONCENTRAÇÃO: 25%; FORMA
FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA COM
10ML

0,767 3.900,00 AMP Aceito

0256 SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA + CLORETO DE
SÓDIO 250ML. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: GLICOSE 50MG/ML +
CLORETO DE SÓDIO 9MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL
INTRAVENOSO EM BOLSA DE SISTEMA
FECHADO; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
FRASCO COM 250ML

8,397 2.000,00 UN Aceito

0257 SOLUÇÃO RINGER SIMPLES 500ML.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO:
CLORETO DE SÓDIO 8,6 MG/ML + CLORETO
DE POTÁSSIO 0,30 MG/ML + CLORETO DE
CÁLCIO DI-HIDRATADO 0,33 MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL
INTRAVENOSO EM BOLSA DE SISTEMA
FECHADO; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
FRASCO COM 500ML

12,537 1.000,00 UN Aceito

0258 CLORIDRATO DE AMIODARAMA 200MG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 200 MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

1,203 10.000,00 CPR Aceito

0259 CLORIDRATO DE AMIODARAMA 100MG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 100MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

1,527 10.000,00 CPR Aceito

0260 AMOXICILINA 500MG.. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 50MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,463 80.000,00 CPR Aceito

0261 AMOXICILINA TRI-HIDRATADA 500MG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÂO: 500MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,463 4.000,00 CPR Aceito

0262 ATENOLOL 50 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 50MG; FORMA
FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,203 50.000,00 CPR Aceito

0263 CLORIDRATO DE DULOXETINA 30MG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 30MG;
FORMA FARMACÊUTICA: CÁPSULA; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: CÁPSULA

2,783 5.000,00 CP Aceito

0264 CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5MG..
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 5MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

2,130 5.000,00 CPR Aceito

0265 DEXAMETASONA 4MG.. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 4MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

1,050 20.000,00 CPR Aceito

0266 IBUPROFENO 100MG/ML. ESPECIFICAÇÃO :
COMCENTRAÇÃO: 100MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO ORAL - GOTAS;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO COM
20 ML

4,853 4.000,00 FR Aceito

0267 LEVETIRACETAM 500MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 500MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

5,450 5.000,00 CPR Aceito

0268 OLANZAPINA 10 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 10MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

1,310 10.000,00 CPR Aceito

0269 OLANZAPINA 5 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 5MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,720 10.000,00 CPR Aceito

0270 SIMETICONA 40 MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 40MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,330 10.000,00 CPR Aceito
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0271 SINVASTATINA 20MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 20MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,223 40.000,00 CPR Aceito

0272 SULFATO DE MORFINA 10MG/ML.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 10MG/ML;
FORMA FARMACÊUTICA:SOLUÇÃO
INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
AMPOLA 1ML

8,877 2.000,00 AMP Aceito

0273 MEBENDAZOL 100MG COMPRIMIDO.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 100MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,603 20.000,00 CPR Aceito

0274 PARACETAMOL 750MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 750MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,437 10.000,00 CPR Aceito

0275 MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 10MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,177 20.000,00 CPR Aceito

0276 MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 20MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,167 30.000,00 CPR Aceito

0277 GLICLAZIDA 30MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 30MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO DE
LIBERAÇÃO PROLONGADA; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,613 15.000,00 CPR Aceito

0278 GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDO.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 5MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,090 80.000,00 CPR Aceito

0279 CLORIDRATO DE TIAMINA 300MG.
ESPECIFICAÇÃO : CLORIDRATO DE TIAMINA
300MG - COMPRIMIDO. A EMBALAGEM
DEVERÁ CONTER A IMPRESSÃO VENDA
CONCENTRAÇÃO: 300MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

1,747 5.000,00 CPR Aceito

0280 ÁCIDO TRANEXÂMICO 50 MG/ML.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 50MG/ML;
FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
AMPOLA COM 5ML

10,303 3.000,00 AMP Aceito

0281 BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 75MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

3,657 3.000,00 CPR Aceito

0282 ESPIRONOLACTONA 100MG COMPRIMIDO.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 100MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

1,617 10.000,00 CPR Aceito

0283 MALEATO DE DOXAZOSINA 2MG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 2MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,243 8.000,00 CPR Aceito

0284 MALEATO DOXAZOSINA 4MG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO:4MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,387 5.000,00 CPR Aceito

0285 ACICLOVIR COMPRIMIDO 200 MG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 200MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO:COMPRIMIDO

0,417 1.000,00 CPR Aceito

0286 ALOPURINOL 100MG. ESPECIFICAÇÃO :
ALOPURINOL 100MG - COMPRIMIDO. A
EMBALAGEM DEVERÁ CONTER A IMPRESSÃO
VENDA PROIBIDA CONCENTRAÇÃO: 100MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,360 5.000,00 CPR Aceito

0287 ALOPURINOL 300MG. ESPECIFICAÇÃO :
ALOPURINOL 300MG - COMPRIMIDO. A
EMBALAGEM DEVERÁ CONTER A IMPRESSÃO
VENDA PROIBIDA PELO COMÉRCIO.
APRESENTAR REGISTRO DOS PRODUTOS NA
ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS
CONCENTRAÇÃO: 300MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,603 5.000,00 CPR Aceito

0288 CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 20MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
APRESENTAR DOCUMENTO DO PAÍS DE
ORIGEM TRADUZIDO POR TRADUTOR
OFICIAL.

0,177 40.000,00 CPR Aceito
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0289 CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG.
ESPECIFICAÇÃO : CLORIDRATO DE
CLOMIPRAMINA 25MG - COMPRIMIDO. A
EMBALAGEM DO PRODUTO DEVERÁ CONTER
A SEGUINTE IMPRESSÃO VENDA PROÍBIDA
PELO COMÉRCIO. APRESENTAR REGISTRO
DOS PRODUTOS NA CONCENTRAÇÃO: 25MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

2,453 5.000,00 CPR Aceito

0290 DIAZEPAN 10MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 10MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,223 10.000,00 CPR Aceito

0291 BUDESONIDA 64MCG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 64MCG; FORMA
FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO AQUOSA
NASAL - 120 DOSES; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: FRASCO COM 120 DOSES

89,927 1.000,00 FR Aceito

0292 LORATADINA 10MG COMPRIMIDO.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 10MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COPRIMIDO

0,290 10.000,00 CPR Aceito

0293 LORATADINA 1MG/ML XAROPE.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 1MG/ML;
FORMA FARMACÊUTICA: XAROPE; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: FRASCO 100ML

9,267 1.000,00 FR Aceito

0294 MIKANIA GLOMERATA SPRENG - GUACO
81,5MG/ML. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 81,5MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA:XAROPE; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: FRASCO COM 100ML

5,180 1.000,00 FR Aceito

0295 NAPROXENO SÓDICO 500MG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 500MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

3,543 2.500,00 CPR Aceito

0296 METILDOPA 250MG. ESPECIFICAÇÃO :
METILDOPA 250MG - COMPRIMIDO. A
EMBALAGEM DEVERÁ CONTER A IMPRESSÃO
VENDA PROIBIDA CONCENTRAÇÃO: 250MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

1,477 15.000,00 CPR Aceito

0297 METILDOPA 500MG; ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 500MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

2,967 20.000,00 CPR Aceito

0298 ACETATO DE HIDROCORTISONA 10MG/G (1%).
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO:10MG/G;
FORMA FARMACÊUTICA: CREME; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: BISNAGA 30MG

44,690 1.000,00 BNG Aceito

0299 FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA
4MG/ML. ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO:
4MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
AMPOLA COM 2,5ML

7,797 2.000,00 AMP Aceito

0300 FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA
3MG/ML. ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO:
3MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
ORAL COM SERINGA DOSADORA; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: FRASCO COM 120ML

9,107 5.000,00 FR Aceito

0301 CLONAZEPAM 0,25MG. ESPECIFICAÇÃO :
CONCENTRAÇÃO: 0,25MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

0,657 2.000,00 CPR Fracassado

0302 DINITRATO DE ISOSSORBIDA 10 MG.
ESPECIFICAÇÃO : CONCENTRAÇÃO: 100MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO
SUBLINGUAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

2,180 5.000,00 CPR Fracassado

Tokens de Desempate
Token Fornecedor CNPJ/CPF

1 ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 21.581.445/0001-82

2 D.L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 03.602.727/0001-37

3 C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA 17.033.801/0001-56

4 Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. 00.545.222/0001-90

5 DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI 34.093.466/0001-09

6 BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 38.329.458/0001-61

7 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA 17.263.792/0001-90

8 R C Zagallo Marques & Cia Ltda 83.929.976/0001-70

9 CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 40.274.237/0001-85
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10 ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28.911.309/0001-52

11 EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23.312.871/0001-46

12 CM HOSPITALAR S.A 12.420.164/0009-04

13 ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA 40.455.009/0001-01

14 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA 04.860.635/0001-10

15 Estratti Vegetali Farmacia e Manipulação Eireli 04.162.170/0001-23

16 HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-73

17 GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. 17.472.278/0001-64

18 MCW Produtos Medicos e Hospitalares 94.389.400/0001-84

19 A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA 38.140.640/0001-70

20 A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR - LTDA 32.137.731/0001-70

21 ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA 41.347.974/0001-23

22 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 29.043.834/0001-66

23 F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-63

24 CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA 08.674.752/0001-40

25 DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda 16.970.999/0001-31

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

18/08/2022 EDITAL MEDICAMENTOS AMPLA CONCORRÊNCIA.pdf

31/08/2022 EDITAL RETIFICADO MEDICAMENTOS AMPLA CONCO.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

01/09/2022 - 11:39 Negociação aberta para o processo
9/2022-052FMS

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
1,2,4,12,13,16,18,20,30,31,35,36,39,48,49,54,55,56,57,59,61,63,73,77,80,84,89,90,91,93,96,97,99,104,105,106,109,110,111,112,114,115,116,119,121,123,124,125,127,128,129,130,131,132,134,135,136,137,139,140,141,142,143,144,147,151,152,155,157,159,161,164,166,167,171,175,176,178,181,185,186,190,193,194,196,197,198,199,203,208,210,211,214,215,217,218,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,235,236,238,261,269,279,280,287,294,296,300,301
do processo 9/2022-052FMS.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

01/09/2022 - 11:39 Negociação aberta para o processo
9/2022-052FMS

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
3,23,40,64,70,169,170,202,212,243,251 do processo 9/2022-052FMS.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

01/09/2022 - 11:39 Negociação aberta para o processo
9/2022-052FMS

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
5,6,7,9,10,11,14,15,22,25,29,32,37,42,44,51,52,53,58,76,79,88,108,113,126,138,150,153,154,162,172,174,179,182,189,195,219,220,240,255,258,271,273,274,275,276,282,283,286,292,295
do processo 9/2022-052FMS.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

01/09/2022 - 11:39 Negociação aberta para o processo
9/2022-052FMS

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
8,19,21,33,50,101,133,146,156,177,192,207,245,246,264 do processo 9/2022-052FMS.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

01/09/2022 - 11:39 Negociação aberta para o processo
9/2022-052FMS

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 17,277,289,297 do processo 9/2022-
052FMS.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

01/09/2022 - 11:39 Negociação aberta para o processo
9/2022-052FMS

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 24 do processo 9/2022-052FMS.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

01/09/2022 - 11:39 Negociação aberta para o processo
9/2022-052FMS

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 26,27,94,107,252,265,284,288,299
do processo 9/2022-052FMS.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

01/09/2022 - 11:39 Negociação aberta para o processo
9/2022-052FMS

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
28,71,74,148,149,160,187,188,191,241,242,253,254,256,257,262 do processo 9/2022-
052FMS.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

01/09/2022 - 11:39 Negociação aberta para o processo
9/2022-052FMS

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
34,65,66,67,72,78,83,98,117,183,205,206,234 do processo 9/2022-052FMS.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

01/09/2022 - 11:39 Negociação aberta para o processo
9/2022-052FMS

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 38,47,168,249,266 do processo
9/2022-052FMS.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

01/09/2022 - 11:39 Negociação aberta para o processo
9/2022-052FMS

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 41,75,85,86,173,216,260 do
processo 9/2022-052FMS.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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01/09/2022 - 11:39 Negociação aberta para o processo
9/2022-052FMS

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 43,103,209 do processo 9/2022-
052FMS.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

01/09/2022 - 11:39 Negociação aberta para o processo
9/2022-052FMS

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 45,46 do processo 9/2022-052FMS.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

01/09/2022 - 11:39 Negociação aberta para o processo
9/2022-052FMS

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 60,268 do processo 9/2022-052FMS.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

01/09/2022 - 11:39 Negociação aberta para o processo
9/2022-052FMS

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 62,69,100,200,201,239,281,285,290
do processo 9/2022-052FMS.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

01/09/2022 - 11:39 Negociação aberta para o processo
9/2022-052FMS

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 68,92,213,232,233,272,278,291,293
do processo 9/2022-052FMS.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

01/09/2022 - 11:39 Negociação aberta para o processo
9/2022-052FMS

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
81,82,87,120,163,165,221,237,244,259,263,298,302 do processo 9/2022-052FMS.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

01/09/2022 - 11:39 Negociação aberta para o processo
9/2022-052FMS

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 95,102,122,145,180,184,267 do
processo 9/2022-052FMS.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

01/09/2022 - 11:39 Negociação aberta para o processo
9/2022-052FMS

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 118,270 do processo 9/2022-
052FMS.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

01/09/2022 - 11:39 Negociação aberta para o processo
9/2022-052FMS

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 158,204,247,248,250 do processo
9/2022-052FMS.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

01/09/2022 - 16:28 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 02/09/2022 às 10:00.

01/09/2022 - 16:28 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi redefinida pelo pregoeiro para 02/09/2022 às 10:00.

01/09/2022 - 16:29 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi redefinida pelo pregoeiro para 02/09/2022 às 10:00.

01/09/2022 - 16:29 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi redefinida pelo pregoeiro para 02/09/2022 às 10:00.

15/09/2022 - 14:10 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0107 para o
fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME foi definida pelo
pregoeiro para 15/09/2022 às 14:30, encerrando às 14:35:00.

15/09/2022 - 14:44 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0299 para o
fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 15/09/2022 às
15:05, encerrando às 15:10:00.

21/09/2022 - 08:30 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0026 para o
fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 21/09/2022 às
09:00, encerrando às 09:05:00.

21/09/2022 - 08:31 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0210 para o
fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA foi
definida pelo pregoeiro para 21/09/2022 às 09:00, encerrando às 09:05:00.

21/09/2022 - 08:32 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0239 para o
fornecedor BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI foi definida pelo
pregoeiro para 21/09/2022 às 09:00, encerrando às 09:05:00.

21/09/2022 - 08:32 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0234 para o
fornecedor C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA foi definida pelo pregoeiro para 21/09/2022
às 09:00, encerrando às 09:05:00.

21/09/2022 - 08:35 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0080 para o
fornecedor A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA foi definida pelo pregoeiro para 21/09/2022
às 09:05, encerrando às 09:10:00.

21/09/2022 - 10:14 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0026 para o
fornecedor A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA foi definida pelo pregoeiro para 21/09/2022
às 10:34, encerrando às 10:39:00.

21/09/2022 - 10:58 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0082 para o
fornecedor C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA foi definida pelo pregoeiro para 21/09/2022
às 11:20, encerrando às 11:25:00.

21/09/2022 - 10:59 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0155 para o
fornecedor C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA foi definida pelo pregoeiro para 21/09/2022
às 11:20, encerrando às 11:25:00.

21/09/2022 - 11:00 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0156 para o
fornecedor C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA foi definida pelo pregoeiro para 21/09/2022
às 11:20, encerrando às 11:25:00.

21/09/2022 - 11:01 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0185 para o
fornecedor C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA foi definida pelo pregoeiro para 21/09/2022
às 11:22, encerrando às 11:27:00.

21/09/2022 - 11:02 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0205 para o
fornecedor C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA foi definida pelo pregoeiro para 21/09/2022
às 11:23, encerrando às 11:28:00.
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21/09/2022 - 11:03 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0247 para o
fornecedor C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA foi definida pelo pregoeiro para 21/09/2022
às 11:24, encerrando às 11:29:00.

21/09/2022 - 15:34 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0034 para o
fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi definida pelo
pregoeiro para 21/09/2022 às 16:00, encerrando às 16:05:00.

21/09/2022 - 15:35 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0080 para o
fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi definida pelo
pregoeiro para 21/09/2022 às 16:00, encerrando às 16:05:00.

21/09/2022 - 15:36 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0094 para o
fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi definida pelo
pregoeiro para 21/09/2022 às 16:00, encerrando às 16:05:00.

21/09/2022 - 15:37 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0105 para o
fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi definida pelo
pregoeiro para 21/09/2022 às 16:00, encerrando às 16:05:00.

21/09/2022 - 15:38 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0107 para o
fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi definida pelo
pregoeiro para 21/09/2022 às 16:00, encerrando às 16:05:00.

21/09/2022 - 15:39 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0133 para o
fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi definida pelo
pregoeiro para 21/09/2022 às 16:00, encerrando às 16:05:00.

21/09/2022 - 15:41 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0235 para o
fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi definida pelo
pregoeiro para 21/09/2022 às 16:05, encerrando às 16:10:00.

21/09/2022 - 15:42 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0244 para o
fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi definida pelo
pregoeiro para 21/09/2022 às 16:06, encerrando às 16:11:00.

21/09/2022 - 15:42 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0251 para o
fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi definida pelo
pregoeiro para 21/09/2022 às 16:06, encerrando às 16:11:00.

21/09/2022 - 15:57 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0021 para o
fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi definida pelo
pregoeiro para 21/09/2022 às 16:22, encerrando às 16:27:00.

21/09/2022 - 17:37 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0297 para o
fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 21/09/2022 às
18:00, encerrando às 18:05:00.

22/09/2022 - 08:43 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0004 para o
fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi definida pelo
pregoeiro para 22/09/2022 às 09:05, encerrando às 09:10:00.

22/09/2022 - 08:48 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0039 para o
fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi definida pelo
pregoeiro para 22/09/2022 às 09:10, encerrando às 09:15:00.

22/09/2022 - 08:49 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0059 para o
fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi definida pelo
pregoeiro para 22/09/2022 às 09:10, encerrando às 09:15:00.

22/09/2022 - 08:50 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0060 para o
fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi definida pelo
pregoeiro para 22/09/2022 às 09:10, encerrando às 09:15:00.

22/09/2022 - 08:51 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0174 para o
fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi definida pelo
pregoeiro para 22/09/2022 às 09:15, encerrando às 09:20:00.

22/09/2022 - 08:52 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0195 para o
fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi definida pelo
pregoeiro para 22/09/2022 às 09:15, encerrando às 09:20:00.

22/09/2022 - 08:53 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0250 para o
fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi definida pelo
pregoeiro para 22/09/2022 às 09:15, encerrando às 09:20:00.

22/09/2022 - 08:54 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0296 para o
fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022 às
09:20, encerrando às 09:25:00.

22/09/2022 - 10:22 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0109 para o
fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi definida pelo
pregoeiro para 22/09/2022 às 10:45, encerrando às 10:50:00.

22/09/2022 - 10:58 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0007 para o
fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi definida pelo
pregoeiro para 22/09/2022 às 11:20, encerrando às 11:25:00.

22/09/2022 - 10:59 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0047 para o
fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi definida pelo
pregoeiro para 22/09/2022 às 11:20, encerrando às 11:25:00.

22/09/2022 - 11:00 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0076 para o
fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi definida pelo
pregoeiro para 22/09/2022 às 11:20, encerrando às 11:25:00.

22/09/2022 - 11:49 Documentos solicitados para o
processo 9/2022-052FMS

Foram solicitadas diligências no item 0024 do processo 9/2022-052FMS.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/09/2022 - 11:49 Envio de Propostas Readequadas
9/2022-052FMS

A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor A2 DISTRIBUIDORA
BRASIL LTDA foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00.

22/09/2022 - 11:50 Documentos solicitados para o
processo 9/2022-052FMS

Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 9/2022-052FMS.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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22/09/2022 - 11:51 Envio de Propostas Readequadas
9/2022-052FMS

A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME foi definida pelo pregoeiro para
22/09/2022 às 13:50.

22/09/2022 - 11:52 Documentos solicitados para o
processo 9/2022-052FMS

Foram solicitadas diligências no item 0012 do processo 9/2022-052FMS.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/09/2022 - 11:53 Envio de Propostas Readequadas
9/2022-052FMS

A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00.

22/09/2022 - 11:54 Documentos solicitados para o
processo 9/2022-052FMS

Foram solicitadas diligências no item 0123 do processo 9/2022-052FMS.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/09/2022 - 11:54 Envio de Propostas Readequadas
9/2022-052FMS

A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor ESPIRITO SANTO
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI foi definida pelo pregoeiro para
22/09/2022 às 15:00.

22/09/2022 - 11:55 Documentos solicitados para o
processo 9/2022-052FMS

Foram solicitadas diligências no item 0005 do processo 9/2022-052FMS.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/09/2022 - 11:55 Envio de Propostas Readequadas
9/2022-052FMS

A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda foi
definida pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 13:55.

22/09/2022 - 11:56 Documentos solicitados para o
processo 9/2022-052FMS

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 9/2022-052FMS.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/09/2022 - 11:56 Envio de Propostas Readequadas
9/2022-052FMS

A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor FLORESTA COMERCIO
DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00.

22/09/2022 - 11:57 Documentos solicitados para o
processo 9/2022-052FMS

Foram solicitadas diligências no item 0019 do processo 9/2022-052FMS.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/09/2022 - 11:57 Envio de Propostas Readequadas
9/2022-052FMS

A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor MCW Produtos Medicos e
Hospitalares foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00.

22/09/2022 - 11:58 Documentos solicitados para o
processo 9/2022-052FMS

Foram solicitadas diligências no item 0128 do processo 9/2022-052FMS.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/09/2022 - 11:58 Envio de Propostas Readequadas
9/2022-052FMS

A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00.

22/09/2022 - 15:00 Documentos solicitados para o
processo 9/2022-052FMS

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 9/2022-052FMS.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/09/2022 - 15:00 Envio de Propostas Readequadas
9/2022-052FMS

A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor FLORESTA COMERCIO
DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 16:00.

22/09/2022 - 17:00 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0097 para o
fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022 às
17:20, encerrando às 17:25:00.

22/09/2022 - 17:14 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0051 para o
fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi definida pelo
pregoeiro para 22/09/2022 às 17:34, encerrando às 17:39:00.

22/09/2022 - 17:15 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0113 para o
fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi definida pelo
pregoeiro para 22/09/2022 às 17:35, encerrando às 17:40:00.

22/09/2022 - 17:16 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0200 para o
fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi definida pelo
pregoeiro para 22/09/2022 às 17:46, encerrando às 17:51:00.

22/09/2022 - 17:17 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0219 para o
fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi definida pelo
pregoeiro para 22/09/2022 às 17:37, encerrando às 17:42:00.

22/09/2022 - 17:18 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0271 para o
fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi definida pelo
pregoeiro para 22/09/2022 às 17:38, encerrando às 17:43:00.

22/09/2022 - 17:19 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0281 para o
fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi definida pelo
pregoeiro para 22/09/2022 às 17:40, encerrando às 17:45:00.

22/09/2022 - 17:19 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0289 para o
fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi definida pelo
pregoeiro para 22/09/2022 às 17:40, encerrando às 17:45:00.

23/09/2022 - 08:31 Envio de Propostas Readequadas Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
1,2,3,17,26,27,37,38,50,51,54,61,62,66,67,87,88,89,96,113,114,116,152,159,163,178,183,189,190,196,200,201,214,219,225,226,231,232,252,271,277,279,281,283,289,291
do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/09/2022 - 08:31 Envio de Propostas
Readequadas9/2022-052FMS

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
12,14,19,20,32,35,42,43,44,49,55,75,77,84,90,100,103,104,110,111,112,123,132,141,143,153,158,166,182,193,194,203,204,229,230,258,269,272,275,282,287,293,294,299
do processo 9/2022-052FMS.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/09/2022 - 08:31 Envio de Propostas
Readequadas9/2022-052FMS

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 13,15,41,48,93,140,207,278 do
processo 9/2022-052FMS.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/09/2022 - 08:31 Envio de Propostas
Readequadas9/2022-052FMS

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
24,97,118,128,167,197,198,217,224,265,288,296,297 do processo 9/2022-052FMS.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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23/09/2022 - 10:45 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0068 para o
fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi definida pelo
pregoeiro para 23/09/2022 às 11:05, encerrando às 11:10:00.

23/09/2022 - 10:45 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0106 para o
fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi definida pelo
pregoeiro para 23/09/2022 às 11:05, encerrando às 11:10:00.

23/09/2022 - 11:13 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0024 para o
fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi definida pelo
pregoeiro para 23/09/2022 às 11:33, encerrando às 11:38:00.

23/09/2022 - 13:34 Envio de Propostas Readequadas Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
13,24,41,68,118,128,197,217,224,278,296,297 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/09/2022 - 13:34 Envio de Propostas
Readequadas9/2022-052FMS

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 48,97,106,167,198,265,288 do
processo 9/2022-052FMS.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Valor de

Referência
Quantidade Valor Total

0001 AAS PROTEC 100 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
100MG;FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO;UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 200 CP IMEC / IMEC
DIAGNOSTICOS

0,120 5.000,00 600,000

0002 ACEBROFILINA 10
MG/ML. Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
10MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA:
XAROPE;UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
FRASCO 120 ML.

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 30 FR CIMED / CIMED
INDUSTRIA

6,550 1.500,00 9.825,000

0003 ÁCIDO FÓLICO +
FERRO QUELATO
GLICINATO 150MG/5MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
150MG/5MG;FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO
REVESTIDO;UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 30 CP ARESE / ARESE
PHARMA

3,010 1.000,00 3.010,000

0004 ÁCIDO
ACETILSALICÍLICO 500
MG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 500
MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 200 CP MEDQUIMICA /
MEDQUIMICA
INDUSTRIA

0,430 1.000,00 430,000

0005 ÁCIDO ASCÓRBICO 100
MG/ML. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 100
MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
AMPOLA DE 5ML

F Cardoso & Cia Ltda SANTISA SANTISA 1,050 1.000,00 1.050,000

0006 ÁCIDO ASCÓRBICO
500MG/ML. Especificação
:
CONCENTRAÇÃO:500MG/ML;
FORMA
FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
AMPOLA COM 5 ML

F Cardoso & Cia Ltda SANTISA SANTISA 1,050 4.000,00 4.200,000

0007 ÁCIDO FÓLICO 5 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 5
MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda HIPOLABOR HIPOLABOR 0,130 30.000,00 3.900,000
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0008 ÁCIDO TRANEXÂMICO
250 MG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 250
MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda ZYDUS ZYDUS 3,290 1.000,00 3.290,000

0009 ÁCIDO VALPRÓICO 250
MG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 250
MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda BIOLAB BIOLAB 0,450 20.000,00 9.000,000

0010 ÁCIDO VALPRÓICO 500
MG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 500
MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda BIOLAB BIOLAB 0,750 10.000,00 7.500,000

0011 ALBENDAZOL 40
MG/ML. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 40
MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA:
SUSPENSÃO ORAL;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
FRASCO 10 ML

F Cardoso & Cia Ltda PRATI DONADUZZI PRATI DONADUZZI 1,330 10.000,00 13.300,000

0012 ALBENDAZOL 400 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 400
MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda PRATI DONADUZZI PRATI DONADUZZI 0,480 10.000,00 4.800,000

0013 ALENDRONATO DE
SÓDIO 70 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 70
MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda BRAINFARMA BRAINFARMA 1,110 5.000,00 5.550,000

0014 ALPRAZOLAM 1 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 1
MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda BRAINFARMA BRAINFARMA 0,720 15.000,00 10.800,000

0015 ALPRAZOLAM 2 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 2
MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

0,000 10.000,00 0,000

0016 AMOXICILINA
400MG/5ML +
CLAVULANATO DE
POTÁSSIO 57MG/5ML.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
400MG/5ML +
57MG/5ML; FORMA
FARMACÊUTICA:
SUSPENSÃO ORAL;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
FRASCO 70 ML

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 50 FR PRATI / PRATI
DONADUZZI & CIA

17,900 5.000,00 89.500,000

0017 AMOXICILINA 500 MG +
CLAVULANATO DE
POTÁSSIO 125 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
500MG + 125MG;
FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO;UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO.

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 18 CP EMS / EMS S.A. 3,660 10.000,00 36.600,000
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0018 AMOXICILINA
250MG/5ML.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 250
MG/5 ML; FORMA
FARMACÊUTICA:
SUSPENSÃO ORAL;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
FRASCO 60 ML

F Cardoso & Cia Ltda PRATI DONADUZZI PRATI DONADUZZI 5,590 10.000,00 55.900,000

0019 ATENOLOL 100 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 100
MG; FORMA
FARMACEUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda PRATI DONADUZZI PRATI DONADUZZI 0,140 20.000,00 2.800,000

0020 ATENOLOL 25MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
25MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda PRATI DONADUZZI PRATI DONADUZZI 0,070 40.000,00 2.800,000

0021 ATORVASTATINA
CÁLCICA 40 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
40MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO
REVESTIDO; UNIDADE
DE
FORNECIMENTO:COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 30 CP NOVA QUIMICA / NOVA
QUIMICA

1,920 5.000,00 9.600,000

0022 AZATIOPRINA 50 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 50
MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO;UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda CRISTALIA CRISTALIA 0,910 2.000,00 1.820,000

0023 AZITROMICINA 1G.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 1G;
FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO
REVESTIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

0,000 2.000,00 0,000

0024 AZITROMICINA 500 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 500
MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda PRATI DONADUZZI PRATI DONADUZZI 3,050 10.000,00 30.500,000

0025 AZITROMICINA DI-
HIDRATADA
200MG/5ML.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
200MG/5ML; FORMA
FARMACÊUTICA: PÓ
PARA SUSPENSÃO
ORAL + DILUENTE +
SERINGA DOSADORA;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
FRASCO DE 15 ML

F Cardoso & Cia Ltda BRAINFARMA BRAINFARMA 11,250 5.000,00 56.250,000

0026 BENZILPENICILINA
BENZANTINA
1.200.000UI.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
1.200.000UI; FORMA
FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
AMPOLA

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 50 FA TEUTO / LABORATORIO
TEUTO

17,350 5.000,00 86.750,000

0027 BENZILPENICILINA
BENZANTINA 600.000UI.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
600.000UI; FORMA
FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
AMPOLA

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 50 FA TEUTO / LABORATORIO
TEUTO

16,740 2.000,00 33.480,000
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0028 BENZOILMETRONIDAZOL
40 MG/ML. Especificação
: CONCENTRAÇÃO: 40
MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA:
SUSPENSÃO ORAL;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
FRASCO 120 ML

F Cardoso & Cia Ltda BELFAR BELFAR 8,990 10.000,00 89.900,000

0029 BESILATO DE
ANLODIPINO 5 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 5
MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda GEOLAB GEOLAB 0,050 25.000,00 1.250,000

0030 BROMAZEPAM 3 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 3
MG; FORMA
FARMACEUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda NEO QUIMICA NEO QUIMICA 0,090 10.000,00 900,000

0031 BROMAZEPAM 6 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 6
MG; FORMA
FARMACEUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda NEO QUIMICA NEO QUIMICA 0,180 5.000,00 900,000

0032 BROMETO DE
IPRATRÓPIO
0,25MG/ML.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 0,25
MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO PARA
INALAÇÃO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
FRASCO 20 ML

F Cardoso & Cia Ltda PRATI PRATI 1,560 5.000,00 7.800,000

0033 BROMETO DE
PIRIDOSTIGMINA 60
MG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
60MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

0,000 1.000,00 0,000

0034 BROMETO DE
TIOTRÓPIO 2,5MCG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
2,5MCG; FORMA
FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO PARA
INALAÇÃO ORAL +
INALADOR; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
FRASCO 4ML 60 DOSES

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

SPIRIVA RESPIMAT BOEHRINGER /
BOEHRINGER
INGELHEIM

800,140 300,00 240.042,000

0035 BROMOPRIDA 10MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 10
MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda PRATI DONADUZZI PRATI DONADUZZI 0,250 10.000,00 2.500,000

0036 BROMOPRIDA
10MG/2ML. Especificação
: CONCENTRAÇÃO:
10MG/2ML; FORMA
FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
AMPOLA COM 2 ML

F Cardoso & Cia Ltda U. QUIMICA U. QUIMICA 2,860 3.000,00 8.580,000

0037 BUTILBROMETO DE
ESCOPOLAMINA
20MG/ML. Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
20MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
AMPOLA COM 1ML

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 100 AM FARMACE / FARMACE
INDUSTRIA

4,400 4.000,00 17.600,000
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0038 BUTILBROMETO DE
ESCOPOLAMINA
4MG/ML + DIPIRONA
500MG/ML. Especificação
: CONCENTRAÇÃO:
4MG + 500MG/ML;
FORMA
FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
AMPOLA COM 5ML

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 50 AM HYPOFARMA /
HYPOFARMA
INSTITUTO

6,910 5.000,00 34.550,000

0039 CÁLCIO CITRATO
MALATO 250MG +
COLECALCIFEROL
(VITAMINA D3) 2,5MCG.
Especificação :
COMPOSIÇÃO: CÁLCIO
CITRATO MALATO
250MG +
COLECALCIFEROL
(VITAMINA D3) 2,5MCG;
FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

C X C/ 30 CP EUROFARMA /
EUROFARMA
LABORATORIOS

4,690 2.000,00 9.380,000

0040 CANDESARTANA
CILEXETILA 16 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
16MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

0,000 2.000,00 0,000

0041 CAPTOPRIL 25 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 25
MG; FORMA
FARMACEUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda PRATI DONADUZZI PRATI DONADUZZI 0,110 50.000,00 5.500,000

0042 CAPTOPRIL 50 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 50
MG; FORMA
FARMACEUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda PRATI DONADUZZI PRATI DONADUZZI 0,070 50.000,00 3.500,000

0043 CARBAMAZEPINA 200
MG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 200
MG; FORMA
FARMACEUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda U. QUIMICA U. QUIMICA 0,240 50.000,00 12.000,000

0044 CARBAMAZEPINA 400
MG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 400
MG; FORMA
FARMACEUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda CRISTALIA CRISTALIA 0,970 20.000,00 19.400,000

0045 CARBONATO DE
CÁLCIO 1.250MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
1250MG, EQUIVALENTE
A 500MG DE CÁLCIO;
FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda NATULAB NATULAB 0,430 10.000,00 4.300,000

0046 CARBONATO DE
CÁLCIO 500MG +
COLECALCIFEROL
1.000UI. Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
500MG + 1000UI;
FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO
REVESTIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

0,000 2.000,00 0,000
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0047 CARBONATO DE
CÁLCIO 600MG +
COLECALCIFEROL
(VITAMINA D3) 200UI.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
CARBONATO DE
CÁLCIO 600MG +
COLECALCIFEROL
(VITAMINA D3) 200UI;
FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 60 CP CELLERA / CELLERA
FARMACEUTICA

2,890 2.000,00 5.780,000

0048 CARBONATO DE
CÁLCIO 600MG +
COLECALCIFEROL
(VITAMINA D3) 400UI.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
CARBONATO DE
CÁLCIO 600MG +
COLECALCIFEROL
(VITAMINA D3) 400UI;
FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

FR C/ 60 CP NATULAB / NATULAB
LABORATORIO

1,090 10.000,00 10.900,000

0049 CARBONATO DE LÍTIO
300 MG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 300
MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda HIPOLABOR HIPOLABOR 0,340 10.000,00 3.400,000

0050 CARBONATO DE LÍTIO
450 MG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 450
MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 60 CP EUROFARMA /
EUROFARMA
LABORATORIOS

4,190 10.000,00 41.900,000

0051 CARVEDILOL 12,5 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 12,5
MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 30 CP LEGRAND / LEGRAND
PHARMA

0,330 5.000,00 1.650,000

0052 CARVEDILOL 25 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 25
MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda BIOLAB BIOLAB 0,390 5.000,00 1.950,000

0053 CARVEDILOL 6,25 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 6,25
MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda ZYDUS ZYDUS 0,130 5.000,00 650,000

0054 CEFALEXINA
250MG/5ML.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
250MG/5ML; FORMA
FARMACÊUTICA:
SUSPENSÃO ORAL;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
FRASCO 100 ML

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

50MG/ML 100ML ABL / ANTIBIOTICOS DO
BRASIL

19,900 10.000,00 199.000,000

0055 CEFALEXINA 500 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 500
MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda ABL ABL 0,970 50.000,00 48.500,000
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0056 CEFALOTINA SÓDICA
1G. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 1 G;
FORMA
FARMACÊUTICA: PÓ
LIÓFILO PARA
SOLUÇÃO INJETÁVEL;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
AMPOLA

F Cardoso & Cia Ltda BLAU BLAU 4,550 20.000,00 91.000,000

0057 CETOCONAZOL 20
MG/G. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 20
MG/G; FORMA
FARMACEUTICA:
CREME TÓPICO;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
BISNAGA 30G

F Cardoso & Cia Ltda HIPOLABOR HIPOLABOR 3,530 2.000,00 7.060,000

0058 CETOCONAZOL 200
MG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 200
MG; FORMA
FARMACEUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda PHARLAB PHARLAB 0,320 10.000,00 3.200,000

0059 CETOCONAZOL
SHAMPOO.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 2%;
FORMA
FARMACEUTICA:
SHAMPOO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
FRASCO 120 ML

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 80 FR NATIVITA / NATIVITA
INDUSTRIA

6,500 2.000,00 13.000,000

0060 CIMETIDINA 200MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 200
MG; FORMA
FARMACEUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 20 CP TEUTO / LABORATORIO
TEUTO

0,900 2.000,00 1.800,000

0061 CINARIZINA 25MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 25
MG; FORMA
FARMACEUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 30 CP NEO QUIMICA /
BRAINFARMA
INDUSTRIA

1,130 10.000,00 11.300,000

0062 CINARIZINA 75MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 75
MG; FORMA
FARMACEUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 30 CP NEO QUIMICA /
BRAINFARMA
INDUSTRIA

1,340 10.000,00 13.400,000

0063 CIPROFIBRATO 100MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 100
MG; FORMA
FARMACEUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda NEO QUIMICA NEO QUIMICA 0,500 3.000,00 1.500,000

0064 CITRATO DE POTÁSSIO
MONOHIDRATADO 1080
MG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
1080MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO DE
LIBERACAO
PROLONGADA;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

0,000 1.000,00 0,000

0065 CLARITROMICINA 500
MG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 500
MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda PHARLAB PHARLAB 2,710 5.000,00 13.550,000
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0066 CLOBAZAM 10 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 10
MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 20 CP MEDLEY / SANOFI
MEDLEY

1,880 10.000,00 18.800,000

0067 CLOBAZAM 20 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 20
MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 20 CP MEDLEY / SANOFI
MEDLEY

2,510 10.000,00 25.100,000

0068 CLONAZEPAM 0,5 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 0,5
MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda GEOLAB GEOLAB 0,210 10.000,00 2.100,000

0069 CLONAZEPAM 2 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 2
MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda GEOLAB GEOLAB 0,110 20.000,00 2.200,000

0070 CLORETO DE
POTÁSSIO 100 MG/ML
(10%). Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 100
MG/ML (10%); FORMA
FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
AMPOLA 10ML

F Cardoso & Cia Ltda SAMTEC SAMTEC 0,520 5.000,00 2.600,000

0071 CLORETO DE SÓDIO
0,9%.. Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
9MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO NASAL;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
FRASCO COM 30ML
COM CONTA GOTAS

F Cardoso & Cia Ltda AIRELA AIRELA 1,460 5.000,00 7.300,000

0072 CLORIDRATO DE
AMANTADINA 100MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
10MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 30 CP MOMENTA / MOMENTA
FARMACEUTICA

1,660 4.000,00 6.640,000

0073 CLORIDRATO DE
AMBROXOL 30MG/5ML.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
30MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA:
XAROPE; UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
FRASCO COM 100 ML

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 60 FR FAMR / FARMACE
INDUSTRIA

3,120 10.000,00 31.200,000

0074 CLORIDRATO DE
AMITRIPTILINA 25 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
25MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda NEOQUIMICA NEOQUIMICA 0,070 20.000,00 1.400,000

0075 CLORIDRATO DE
BIPERIDENO 2MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 2MG;
FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda CRISTALIA CRISTALIA 0,410 20.000,00 8.200,000
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0076 CLORIDRATO DE
CIMETIDINA 150MG/ML.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
150MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
AMPOLA COM 2ML

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 100 AM HYPOFARMA /
HYPOFARMA
INSTITUTO

2,960 5.000,00 14.800,000

0077 CLORIDRATO DE
CIPROFLOXACINO
500MG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
500MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda PRATI DONADUZZI PRATI DONADUZZI 0,310 20.000,00 6.200,000

0078 CLORIDRATO DE
CLINDAMICINA 300MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
300MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
CÁPSULA; UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
CÁPSULA

F Cardoso & Cia Ltda U. QUIMICA U. QUIMICA 1,950 5.000,00 9.750,000

0079 CLORIDRATO DE
CLORPROMAZINA
100MG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
100MG; FORMA
FARMACêUTICA:
COMPRIMIDO
REVESTIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda U. QUIMICA U. QUIMICA 0,310 10.000,00 3.100,000

0080 CLORIDRATO DE
DOPAMINA 5MG/ML.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
5MG/ML; FORMA
FARMACêUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
AMPOLA COM 10ML

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 10 AM CRISTALIA / CRISTALIA
PRODUTOS

7,490 1.000,00 7.490,000

0081 CLORIDRATO DE
HIDRALAZINA 25MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
25MG; FORMA
FARMACÊUTICA:COMPRIMIDO
REVESTIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 20 CP NOVARTIS / NOVARTIS
BIOCIENCIAS

0,610 4.000,00 2.440,000

0082 CLORIDRATO DE
HIDRALAZINA 50MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
50MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO
REVESTIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 20 CP NOVARTIS / NOVARTIS
BIOCIENCIAS

0,830 10.000,00 8.300,000

0083 CLORIDRATO DE
IVABRADINA 5 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 5MG;
FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO
REVESTIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

0,000 2.000,00 0,000

0084 CLORIDRATO DE
LIDOCAINA 2% SEM
VASOCONSTRITOR.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
20MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
AMPOLA COM 20 ML

F Cardoso & Cia Ltda CRISTALIA CRISTALIA 16,640 2.000,00 33.280,000
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0085 CLORIDRATO DE
METFORMINA 500MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
500MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda PRATI DONADUZZI PRATI DONADUZZI 0,150 50.000,00 7.500,000

0086 CLORIDRATO DE
METFORMINA 850MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
850MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda PRATI DONADUZZI PRATI DONADUZZI 0,150 50.000,00 7.500,000

0087 CLORIDRATO DE
METILFENIDATO 10MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
10MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO DE
LIBERAÇÃO
MODIFICADA; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 30 CP EUROFARMA /
EUROFARMA
LABORATORIOS

0,740 2.000,00 1.480,000

0088 CLORIDRATO DE
METOCLOPRAMIDA
10MG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
10MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 500 CP HIPOLABOR /
HIPOLABOR
FARMACEUTICA

0,190 10.000,00 1.900,000

0089 CLORIDRATO DE
METOCLOPRAMIDA
10MG/2ML. Especificação
: CONCENTRAÇÃO:
10MG/2ML;FORMA
FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
AMPOLA COM 2ML

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 240 AM ISOFARMA / HALEX
ISTAR

1,090 2.000,00 2.180,000

0090 CLORIDRATO DE
METOCLOPRAMIDA
4MG/ML. Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
4MG/ML;FORMA
FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO ORAL -
GOTAS; UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
FRASCO COM 10ML

F Cardoso & Cia Ltda BELFAR BELFAR 2,750 2.000,00 5.500,000

0091 CLORIDRATO DE
NALTREXONA 4MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 4MG;
FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

0,000 2.000,00 0,000

0092 CLORIDRATO DE
ONDANSETRONA 2
MG/ML. Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
2MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
AMPOLA COM 2ML

F Cardoso & Cia Ltda HYPOFARMA HYPOFARMA 3,380 1.000,00 3.380,000

0093 CLORIDRATO DE
ONDANSETRONA 4 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 4MG;
FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

0,000 2.000,00 0,000

0094 CLORIDRATO DE
PIOGLITAZONA 30 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
30MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 15 CP GERMED / GERMED
FARMACEUTICA

6,300 2.000,00 12.600,000
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0095 CLORIDRATO
PIRIDOXINA 100MG +
CLORIDRATO TIAMINA
100MG +
CIANOCOBALAMINA
5000MCG. Especificação
: CONCENTRAÇÃO:
CLORIDRATO DE
PIRIDOXINA 100MG +
CLORIDRATO DE
TIAMINA 100MG +
CIANOCOBALAMINA
5000MCG; FORMA
FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
AMPOLA 1ML

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 20 CP MERCK / MERCK,
SHARP & DOHME

8,990 3.000,00 26.970,000

0096 CLORIDRATO DE
PROMETAZINA 25MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
25MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 200 CP CRISTALIA / CRISTALIA
PRODUTOS

0,300 15.000,00 4.500,000

0097 CLORIDRATO DE
PROMETAZINA
25MG/ML. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 25
MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA:
COPRIMID SOLUÇÃO
INJETÁVEL; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
AMPOLA 2 ML

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 100 AM HIPOLABOR /
HIPOLABOR
FARMACEUTICA

3,750 3.000,00 11.250,000

0098 CLORIDRATO DE
PROPRALONOL 10MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
10MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

0,000 50.000,00 0,000

0099 CLORIDRATO DE
SERTRALINA 25 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
25MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 30 CP EUROFARMA /
EUROFARMA
LABORATORIOS

1,620 10.000,00 16.200,000

0100 CLORIDRATO DE
SERTRALINA 50MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
50MG;FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda ZYDUS ZYDUS 0,190 20.000,00 3.800,000

0101 CLORIDRATO DE
TRAZODONA 150MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
150MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO DE
LIBERAÇÃO
CONTROLADA;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 30 CP ASPEN / ASPEN
PHARMA

8,460 3.000,00 25.380,000

0102 CLORIDRATO DE
TRAZODONA 50MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
50MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO
REVESTIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 60 CP ZYDUS NIKKHO /
ZYDUS NIKKHO

0,640 3.000,00 1.920,000
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0103 CLORIDRATO DE
VENLAFAXINA 150MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
150MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
CÁPSULA DE
LIBERAÇÃO
PROLONGADA;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
CÁPSULA

F Cardoso & Cia Ltda GEOLAB GEOLAB 2,280 5.000,00 11.400,000

0104 CLORIDRATO DE
VENLAFAXINA 75MG..
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
75MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
CÁPSULA DE
LIBERAÇÃO
PROLONGADA;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
CÁPSULA

F Cardoso & Cia Ltda GEOLAB GEOLAB 1,100 5.000,00 5.500,000

0105 CLORTALIDONA 25MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
25MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 60 CP EMS / EMS S.A. 0,870 10.000,00 8.700,000

0106 COMPLEXO B 2MG/ML.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO: B1,
B2, B5, B6 E PP; FORMA
FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
AMPOLA COM 2ML

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 100 AM HYPOFARMA /
HYPOFARMA
INSTITUTO

6,990 4.000,00 27.960,000

0107 DAPAGLIFLOZINA
10MG.. Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
10MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO
REVESTIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 30 CP ASTRAZENECA /
ASTRAZENECA DO
BRASIL

11,220 1.000,00 11.220,000

0108 DESLORATADINA
0,5MG/ML. Especificação
: CONCENTRAÇÃO:
0,5MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA:
XAROPE; UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
FRASCO COM 60ML

0,000 500,00 0,000

0109 DEXAMETASONA 0,1
MG/ML. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 0,1
MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA:
ELIXIR; UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
FRASCO 100 ML

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 60 FR FARMACE / FARMACE
INDUSTRIA

5,220 3.000,00 15.660,000

0110 DEXAMETASONA 1
MG/G. Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
1MG/G; FORMA
FARMACÊUTICA:
CREME
DERMATOLÓGICO;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
BISNAGA DE 10G

F Cardoso & Cia Ltda PRATI DONADUZZI PRATI DONADUZZI 1,830 1.000,00 1.830,000

0111 DIAZEPAM 5 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 5
MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda SANTISA SANTISA 0,090 10.000,00 900,000

0112 DIAZEPAM 5MG/ML.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 5
MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
AMPOLA DE 2ML

F Cardoso & Cia Ltda SANTISA SANTISA 0,910 1.500,00 1.365,000
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0113 DICLOFENACO SÓDICO
75MG/3ML. Especificação
: CONCENTRAÇÃO:
75MG/3ML; FORMA
FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
AMPOLA COM 3 ML

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 100 AM FARMACE / FARMACE
INDUSTRIA

6,070 2.000,00 12.140,000

0114 DICLOFENACO SÓDICO
25MG/3ML. Especificação
: CONCENTRAÇÃO:
25MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
AMPOLA COM 3 ML

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 100 AM FARMACE / FARMACE
INDUSTRIA

4,990 5.000,00 24.950,000

0115 DIGOXINA 0,25 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 0,25
MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 30 CP PHARLAB / PHARLAB
INDUSTRIA

0,140 20.000,00 2.800,000

0116 DINITRATO DE
ISOSSORBIDA 5MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 5MG;
FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO
SUBLINGUAL; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 30 CP EMS / EMS S.A. 0,640 3.000,00 1.920,000

0117 DIPIRONA 1 G.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 1G;
FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

0,000 10.000,00 0,000

0118 DIPIRONA
MONOHIDRATADA 500
MG/ML. Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
500MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
AMPOLA COM 2ML

F Cardoso & Cia Ltda SANTISA SANTISA 3,770 10.000,00 37.700,000

0119 DISFOFATO DE
CLOROQUINA 150MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
150MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

0,000 2.000,00 0,000

0120 DOMPERIDONA 1
MG/ML. Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
1MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA:
SUSPENÇÃO ORAL;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
FRASCO COM 100 ML

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

1MG/ML 100ML EUROFARMA /
EUROFARMA
LABORATORIOS

12,490 1.000,00 12.490,000

0121 DOXICICLINA 100MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
100MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 15 CP PHARLAB / PHARLAB
INDUSTRIA

0,350 10.000,00 3.500,000

0122 EMPAGLIFLOZINA
25MG.. Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
25MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO
REVESTIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 30 CP BOEHRINGER /
BOEHRINGER
INGELHEIM

9,280 11.000,00 102.080,000
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0123 ENOXAPARINA SÓDICA
40MG/0,4ML..
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
40MG/0,4ML; FORMA
FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL;
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS: 1 SERINGA
PRÉ PREENCHIDA COM
DISPOSITIVO DE
SEGURANÇA, VIA
SUBCUTÂNEA;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
UNIDADE DE SERINGA
COM 0,40 ML

F Cardoso & Cia Ltda ARISTON ARISTON 23,760 1.000,00 23.760,000

0124 ESPINOROLACTONA 25
MG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 25
MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda EMS EMS 0,260 50.000,00 13.000,000

0125 EXTRATO SECO
CASSIA FISTULA +
EXTRATO ÁCIDO
SENNA ALEXANDRINA
MILL. Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
4,719MG/G + 4,878
MG/G; FORMA
FARMACÊUTICA:
GELÉIA; UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
FRASCO COM 250G

0,000 200,00 0,000

0126 FENITOÍNA 100 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
100MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 500 CP HIPOLABOR /
HIPOLABOR
FARMACEUTICA

0,210 20.000,00 4.200,000

0127 FENITOÍNA SÓDICA
50MG/ML. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 50
MG/ML;FORMA
FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
AMPOLA DE 5 ML

F Cardoso & Cia Ltda HIPOLABOR HIPOLABOR 3,530 1.000,00 3.530,000

0128 FENOBARBITAL 100
MG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
100MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda CRISTALIA CRISTALIA 0,370 20.000,00 7.400,000

0129 FENOBARBITAL
40MG/ML. Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
40MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO ORAL -
GOTAS; UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
FRASCO COM 20 ML

F Cardoso & Cia Ltda CRISTALIA CRISTALIA 5,850 2.000,00 11.700,000

0130 FENOBARBITAL
SÓDICO 100 MG/ML.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 100
MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
AMPOLA DE 2 ML

F Cardoso & Cia Ltda CRISTALIA CRISTALIA 2,770 500,00 1.385,000

0131 FITOMENADIONA
(VITAMINA K) 2 ML.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
10MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
AMPOLA 1 ML

F Cardoso & Cia Ltda CRISTALIA CRISTALIA 1,740 1.000,00 1.740,000
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0132 FLUCONAZOL 150 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 150
MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
CÁPSULA; UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
CÁPSULA

F Cardoso & Cia Ltda BELFAR BELFAR 0,870 20.000,00 17.400,000

0133 FOSFATO DE
SITAGLIPTINA 50MG+
CLORIDRATO DE
METFORMINA 1000MG
XR. Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
50/1000MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO
REVESTIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 56 CP MERCK / MERCK,
SHARP & DOHME

12,970 1.000,00 12.970,000

0134 FOSFATO DISSÓDICO
DE DEXAMETASONA +
SULFATO DE
NEOMICINA.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
1MG/ML + 3,5MG/ML;
FORMA
FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO OFTÁLMICA;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
FRASCO 5 ML

0,000 500,00 0,000

0135 FUMARATO DE
FORMOTEROL DI-
HIDRATADO12MCG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
12MCG/DOSE; FORMA
FARMACÊUTICA:
CÁPSULAN PARA
INALAÇÃO ORAL +
INALADOR; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
FRASCO COM 60
DOSES

0,000 300,00 0,000

0136 FUMARATO DI-
HIDRATADO DE
FORMOTEROL 12MCG +
BUDESONIDA 400MCG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
FUMARATO DI-
HIDRATADO DE
FORMOTEROL 12MCG +
BUDESONIDA 400MCG;
FORMA
FARMACÊUTICA:
CÁPSULA PÓ INALANTE
COM INALADOR;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
FRASCO COM 60
DOSES

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

ALENIA C/ INALADOR ACHE / ACHE
LABORATORIOS

259,790 200,00 51.958,000

0137 FUROSEMIDA 10 MG /
ML. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 10
MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
AMPOLA 2 ML

F Cardoso & Cia Ltda SANTISA SANTISA 1,590 2.000,00 3.180,000

0138 FUROSEMIDA 40 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 40
MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda PRATI DONADUZZI PRATI DONADUZZI 0,090 20.000,00 1.800,000

0139 GABAPENTINA 400 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 400
MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda PRATI DONADUZZI PRATI DONADUZZI 0,710 5.000,00 3.550,000
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0140 GLICLAZIDA 60 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 60
MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO DE
LIBERAÇÃO
PROLONGADA;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

0,000 10.000,00 0,000

0141 GLICOSE 50%.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 50%
DE GLICOSE; FORMA
FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
AMPOLA 10 ML

F Cardoso & Cia Ltda SAMTEC SAMTEC 0,780 10.000,00 7.800,000

0142 HALOPERIDOL 2
MG/ML. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 2
MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO ORAL -
GOTAS; UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
FRASCO 20 ML

F Cardoso & Cia Ltda CRISTALIA CRISTALIA 5,650 2.000,00 11.300,000

0143 HALOPERIDOL 5 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 5MG;
FORMA
FARMACÊUTICA:
CÁPSULA; UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
CÁPSULA

F Cardoso & Cia Ltda CRISTALIA CRISTALIA 0,370 10.000,00 3.700,000

0144 HALOPERIDOL 5 MG /
ML. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 5
MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
AMPOLA 1 ML

F Cardoso & Cia Ltda CRISTALIA CRISTALIA 5,610 500,00 2.805,000

0145 HEDERA HELIX L
7MG/ML. Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
7MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA:
XAROPE; UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
FRASCO 100 ML

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

PHITOSS BRATERAPICA /
BRATERAPICA
INDUSTRIA

13,990 1.000,00 13.990,000

0146 HEMIFUMARATO DE
BISOPROLOL 10 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 10
MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 30 CP EMS / EMS S.A. 5,840 1.000,00 5.840,000

0147 HEMIFUMARATO DE
QUETIAPINA 100MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
100MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO
REVESTIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda ZYDUS ZYDUS 0,710 3.000,00 2.130,000

0148 HEMIFUMARATO DE
QUETIAPINA 25MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
25MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO
REVESTIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda ZYDUS ZYDUS 0,300 3.000,00 900,000

0149 HIDROCLOROTIAZIDA
50 MG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
50MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda BRAINFARMA BRAINFARMA 0,070 50.000,00 3.500,000
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0150 HIDROXIDO DE
ALUMINIO 60MG/ML
FRASCO 150ML.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
60MG/ML; FORMA
FARMACEUTICA:
SUSPENSÃO ORAL;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
FRASCO 150 ML

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 150 FR NATULAB / NATULAB
LABORATORIO

5,040 2.000,00 10.080,000

0151 IBUPROFENO 300 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 300
MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 500 CP GEOLAB / GEOLAB
INDUSTRIA

0,380 20.000,00 7.600,000

0152 IBUPROFENO 50MG/ML.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 50
MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA:
SUSPENSÃO ORAL;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
FRASCO 30 ML

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 100 FR NATULAB / NATULAB
LABORATORIO

3,000 5.000,00 15.000,000

0153 IBUPROFENO 600 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 600
MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda PRATI DONADUZZI PRATI DONADUZZI 0,300 25.000,00 7.500,000

0154 IMUNOGLOBULINA
HUMANA, TIPO ANTI
RHO(D). Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
300MCG; FORMA
FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
AMPOLA COM 2ML

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

RHOPHYLAC
150MCG/ML 2ML

CLS BEHRING / CLS
BEHRING

368,650 100,00 36.865,000

0155 INDAPAMIDA 1,5MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
1,5MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO DE
LIBERAÇÃO
PROLONGADA;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 60 CP PRATI / PRATI
DONADUZZI & CIA

2,260 2.000,00 4.520,000

0156 INDAPAMIDA 2,5MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
2,5MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 30 CP TORRENT / TORRENT
DO BRASIL

2,770 1.500,00 4.155,000

0157 IODETO DE POTÁSSIO
20MG/ML. Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
20MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA:
XAROPE; UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
FRASCO 100 ML

F Cardoso & Cia Ltda IFAL IFAL 5,650 1.000,00 5.650,000

0158 ITRACONAZOL 100 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 100
MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
CÁPSULA; UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
CÁPSULA

F Cardoso & Cia Ltda GEOLAB GEOLAB 1,690 10.000,00 16.900,000

0159 IVERMECTINA 6 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 6MG;
FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 500 CP VITAMEDIC /
VITAMEDIC INDUSTRIA

1,480 10.000,00 14.800,000
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0160 LAMOTRIGINA 100 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
100MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda ZYDUS ZYDUS 0,720 5.000,00 3.600,000

0161 LEFLUNOMIDA 20 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
20MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 30 CP MEDLEY / SANOFI
MEDLEY

38,470 1.000,00 38.470,000

0162 LEVETIRACETAM
100MG/ML. Especificação
: CONCENTRAÇÃO:
100MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO ORAL;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
FRASCO COM 100 ML

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

ETIRA 100ML ACHE / ACHE
LABORATORIOS

117,650 1.000,00 117.650,000

0163 LEVODOPA 200 MG +
CLORIDRATO
BENSERAZIDA 50 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
200MG + 50MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO COM
CAMADA TRIPLA E
LIBERAÇÃO
MODIFICADA DUPLA;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 30 CP ROCHE / PRODUTOS
ROCHE

5,590 1.000,00 5.590,000

0164 LEVOFLOXACINO 500
MG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
500MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda PRATI PRATI 0,940 20.000,00 18.800,000

0165 LEVOFLOXACINO
750MG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
750MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 7 CP EUROFARMA /
EUROFARMA
LABORATORIOS

10,160 10.000,00 101.600,000

0166 LEVOMEPROMAZINA
100 MG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
100MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda HIPOLABOR HIPOLABOR 0,830 20.000,00 16.600,000

0167 LEVOMEPROMAZINA 25
MG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
25MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 200 CP CRISTALIA / CRISTALIA
PRODUTOS

1,010 10.000,00 10.100,000

0168 LEVOTIROXINA SÓDICA
25 MCG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
25MCG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 30 CP MERCK / MERCK,
SHARP & DOHME

0,820 1.000,00 820,000
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0169 LIRAGLUTIDA 6MG/ML.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
6MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO
INJETÁVEL;CARACTERÍSTICA
ADICIONAL: SISTEMA
DE APLICAÇÃO
MULTIDOSE E
DESCARTÁVEL, QUE
PERMITA APLICAÇÃO
NAS DOSAGENS DE
0,6MG, 1,2MG E 1,8MG,
PREENCHIDO COM 3ML
DE SOLUÇÃO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
UNIDADE DE CANETA

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 2 UND NOVO NORDISK / NOVO
NORDISK

267,490 100,00 26.749,000

0170 L-METILFOLATO +
ÁCIDO FOLICO.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
360MCG; FORMA
FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO ORAL;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
FRASCO 15ML

0,000 100,00 0,000

0171 LOSARTANA
POTÁSSICA 100 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
100MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda PRATI DONADUZZI PRATI DONADUZZI 0,440 30.000,00 13.200,000

0172 LOSARTANA
POTÁSSICA 25 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
25MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

0,000 20.000,00 0,000

0173 LOSARTANA
POTÁSSICA 50 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
50MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda BRAINFARMA BRAINFARMA 0,080 80.000,00 6.400,000

0174 MALEATO DE
METILERGOMETRINA
0,2MG/ML. Especificação
: CONCENTRAÇÃO:
0,2MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
AMPOLA 1 ML

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 50 AM UNIAO QUIMICA /
UNIAO QUIMICA

4,890 1.000,00 4.890,000

0175 MALEATO DE
DEXCLORFENIRAMINA
0,4MG/ML. Especificação
: CONCENTRAÇÃO:
0,4MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO ORAL;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
FRASCO COM 120 ML

F Cardoso & Cia Ltda PRATI DONADUZZI PRATI DONADUZZI 2,370 10.000,00 23.700,000

0176 MALEATO DE
DEXCLORFENIRAMINA
2MG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 2MG;
FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda NEO QUIMICA NEO QUIMICA 0,050 20.000,00 1.000,000

0177 MALEATO DE TIMOLOL
2,5MG/ML(0,25%).
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
2,5MG/ML (0,25%);
FORMA
FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO OFTÁLMICA;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
FRASCO 5 ML

0,000 500,00 0,000
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0178 MEBENDAZOL
20MG/ML. Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
20MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA:
SUSPENSÃO ORAL;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
FRASCO 30 ML

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 50 FR NATULAB / NATULAB
LABORATORIO

2,870 20.000,00 57.400,000

0179 MELOXICAN 15 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
15MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 10 CP NEO QUIMICA /
BRAINFARMA
INDUSTRIA

0,370 5.000,00 1.850,000

0180 METEFORMINA XR
500MG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
500MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO DE
LIBERAÇÃO
PROLONGADA;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 400 CP PRATI / PRATI
DONADUZZI & CIA

0,170 1.000,00 170,000

0181 METRONIDAZOL
100MG/G + NISTATINA
20.000UI/G.
Especificação :
METRONIDAZOL,
APRESENTAÇÃO
ASSOCIADO COM
NISTATINA
CONCENTRAÇÃO:
100MG + 20.000UI/G;
FORMA
FARMACÊUTICA:
CREME VAGINAL;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
BISNAGA 60G

F Cardoso & Cia Ltda PRATI DONADUZZI PRATI DONADUZZI 11,380 5.000,00 56.900,000

0182 METRONIDAZOL 250
MG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
250MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda PRATI DONADUZZI PRATI DONADUZZI 0,230 30.000,00 6.900,000

0183 METRONIDAZOL 400
MG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
400MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 20 CP NOVA QUIMICA / NOVA
QUIMICA

0,580 40.000,00 23.200,000

0184 MONONITRATO DE
ISOSSORBIDA 10
MG/ML. Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
10MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
AMPOLA 1 ML

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 50 AM BIOLAB / BIOLAB
SANUS

5,490 1.000,00 5.490,000

0185 MONONITRATO DE
TIAMINA +
CLORIDRATO DE
PIRIDOXINA E
CIANOCOBOLAMINA.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
5.000MCG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 20 CP MERCK / MERCK,
SHARP & DOHME

5,410 1.000,00 5.410,000

0186 MUPIROCINA 20MG/G.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
20MG/G; FORMA
FARMACÊUTICA:
POMADA; UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
BISNAGA 15G

F Cardoso & Cia Ltda PRATI DONADUZZI PRATI DONADUZZI 22,540 300,00 6.762,000
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0187 NIFEDIPINO 10 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
10MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO OU
COMPRIMIDOS
REVESTIDOS; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda BRAINFARMA BRAINFARMA 0,100 20.000,00 2.000,000

0188 NIFEDIPINO 20 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
20MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO DE
LIBERAÇÃO
PROLONGADA;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda BRAINFARMA BRAINFARMA 0,130 20.000,00 2.600,000

0189 NIMESULIDA 100MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
100MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 350 CP PRATI / PRATI
DONADUZZI & CIA

0,270 10.000,00 2.700,000

0190 NISTATINA
100.000UI/4G.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
100.000 UI/ 4G; FORMA
FARMACÊUTICA:
CREME VAGINAL;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
BISNAGA COM 60G E
APLICADOR

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 50 BG PRATI / PRATI
DONADUZZI & CIA

11,060 3.000,00 33.180,000

0191 NISTATINA
100.000UI/ML.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
100.000 UI/ML; FORMA
FARMACÊUTICA:
SUSPENSÃO ORAL;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
FRASCO 30 ML

F Cardoso & Cia Ltda AIRELA AIRELA 2,040 2.000,00 4.080,000

0192 NITAZOXANIDA 500MG..
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
500MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 6 CP NEO QUIMICA /
BRAINFARMA
INDUSTRIA

15,520 1.000,00 15.520,000

0193 NITRATO DE
MICONAZOL 20MG/G
CREME. Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
20MG/G; FORMA
FARMACÊUTICA:
CREME; UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
BISNAGA COM 28G

F Cardoso & Cia Ltda PRATI DONADUZZI PRATI DONADUZZI 3,080 3.000,00 9.240,000

0194 NITRATO DE
MICONAZOL 20MG/G
CREME VAGINAL.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
20MG/G; FORMA
FARMACÊUTICA:
CREME VAGINAL +
APLICADORES;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
BISNAGA COM 80G

F Cardoso & Cia Ltda PRATI DONADUZZI PRATI DONADUZZI 10,060 2.000,00 20.120,000

0195 NITROFURANTOÍNA 100
MG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
10MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 28 CA COSMED / COSMED
INDUSTRIA

1,060 10.000,00 10.600,000
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0196 ÓLEO DE GIRASSOL
100 ML. Especificação :
ÓLEO AUXILIAR DA
CICATRIZAÇÃO A BASE
DE ÓLEO VEGETAL
POLIINSATURADO
(GIRASSOL), ÁCIDO
LINOLEICO (AGE),
ÁCIDO CAPRICO,
PALMINATO DE
RETINOL (VITAMINA A),
ACETATO DE
TOCOFEROL (VITAMINA
E), PECTINA DE SOJA,
ANTI OXIDANTE (BHT).
FRASCO COM 100ML.
EMBALAGEM COM
DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO E
PROCEDÊNCIA, DATA
DE VALIDADE E
REGISTRO NO
MINISTÉRIO DA SAÚDE
COMO PRODUTO
MÉDICO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

DERMATROL TROL / HADASSAH
COSMETICOS

5,990 1.500,00 8.985,000

0197 OMEPRAZOL 40MG/ML.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
40MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA: PÓ
INJETÁVEL; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
FRASCO AMPOLA +
DILUENTE 10ML

F Cardoso & Cia Ltda BLAU BLAU 14,300 1.000,00 14.300,000

0198 OMEPRAZOL 20 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
20MG; FORMA
FARMACEUTICA:
CÁPSULA; UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
CÁPSULA

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 500 CP HIPOLABOR /
HIPOLABOR
FARMACEUTICA

0,200 20.000,00 4.000,000

0199 OMEPRAZOL 40 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
40MG; FORMA
FARMACEUTICA:
CÁPSULA;UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
CÁPSULA

F Cardoso & Cia Ltda BELFAR BELFAR 0,280 30.000,00 8.400,000

0200 OXCARBAZEPINA 300
MG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
300MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 30 CP UNIAO QUIMICA /
UNIAO QUIMICA

1,800 10.000,00 18.000,000

0201 OXCARBAZEPINA
60MG/ML. Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
60MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA:
SUSPENSÃO ORAL;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
FRASCO 100ML

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

60MG/ML 100ML UNIAO QUIMICA /
UNIAO QUIMICA

49,730 1.000,00 49.730,000

0202 PAMOATO DE PIRVINIO
10MG/ML. Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
10MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA:
SUSPENSÃO ORAL;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
FRASCO 40 ML

0,000 1.000,00 0,000

0203 PARACETAMOL
200MG/ML. Especificação
: CONCENTRAÇÃO:
200MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO ORAL -
GOTAS; UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
FRASCO 15ML

F Cardoso & Cia Ltda AIRELA AIRELA 1,970 10.000,00 19.700,000

0204 PASTA D´ÁGUA.
Especificação :
COMPOSIÇÃO: TALCO +
GLICERINA + ÓX.ZINCO
+ ÁGUA DE CAL
CONCENTRAÇÃO: 25%
+ 25% + 25% + 25%;
FORMA
FARMACÊUTICA:
PASTA; UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
FRASCO 100G

F Cardoso & Cia Ltda RIOQUIMICA RIOQUIMICA 9,100 1.500,00 13.650,000
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0205 PERICIAZINA 40MG/ML
(4%). Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
40MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO ORAL -
GOTAS; UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
FRASCO COM 20ML

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

NEULEPTIL MEDLEY / SANOFI
MEDLEY

32,410 2.000,00 64.820,000

0206 PERINDOPRIL 10MG +
INDAPAMIDA 2,5MG +
BENSILATO DE
ANLODIPINO 10MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
10MG + 2,5MG + 10MG;
FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO
REVESTIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

0,000 4.000,00 0,000

0207 PERMAGANATO DE
POTÁSSIO 100 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
100MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

0,000 5.000,00 0,000

0208 PERMETRINA 10MG/ML
(1%). Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
10MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA:
LOÇÃO TÓPICA;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
FRASCO COM 60ML

F Cardoso & Cia Ltda IFAL IFAL 2,310 2.000,00 4.620,000

0209 PERMETRINA 50MG/ML
(5%). Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
50MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA:
LOÇÃO TÓPICA;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
FRASCO COM 60ML

F Cardoso & Cia Ltda IFAL IFAL 3,570 2.000,00 7.140,000

0210 PREDNISOLONA 20 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
20MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 100 CP PRATI / PRATI
DONADUZZI & CIA

0,320 30.000,00 9.600,000

0211 PREDNISOLONA
3MG/ML. Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
3MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO ORAL;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
FRASCO 100ML

F Cardoso & Cia Ltda PRATI DONADUZZI PRATI DONADUZZI 10,490 3.000,00 31.470,000

0212 PREDNISOLONA 40 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
40MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

0,000 10.000,00 0,000

0213 PREDNISONA 5MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 5MG;
FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda NEO QUIMICA NEO QUIMICA 0,100 20.000,00 2.000,000

0214 RISPERIDONA 1 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 1MG;
FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 300 CP PRATI / PRATI
DONADUZZI & CIA

0,340 10.000,00 3.400,000
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0215 RISPERIDONA 1MG/ML.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 1
MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO ORAL, COM
PIPETA DOSADORA;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
FRASCO 30 ML

F Cardoso & Cia Ltda PRATI DONADUZZI PRATI DONADUZZI 13,680 2.000,00 27.360,000

0216 RISPERIDONA 2 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 2MG;
FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda PRATI PRATI 0,160 20.000,00 3.200,000

0217 RISPERIDONA 3 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 3MG;
FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda PRATI PRATI 0,240 20.000,00 4.800,000

0218 RIVAROXABANA 20 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
20MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda BRAINFARMA BRAINFARMA 1,430 5.000,00 7.150,000

0219 SACARATO DE
HIDROXIDO DE
FÉRRICO. Especificação
: CONCENTRAÇÃO:
100MG/5ML; FORMA
FARMACÊUTICA:INJETÁVEL;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
FRASCO AMPO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 5 AM BLAU / BLAU
FARMACEUTICA

31,110 1.000,00 31.110,000

0220 SACUBITRIL 97MG +
VALSARTANA 103MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
97MG + 103MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 60 CP NOVARTIS / NOVARTIS
BIOCIENCIAS

9,200 2.000,00 18.400,000

0221 SALBUTAMOL
100MCG/DOSE.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
100MCG/DOSE; FORMA
FARMACÊUTICA:
AEROSOL ORAL;
EMBALAGEM: FRASCO
COM 20 DOSES

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

REGRAIR GSK /
GLAXOMITHKLINE

18,970 1.000,00 18.970,000

0222 SECNIDAZOL 1.000 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
1000MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 2 CP LABORATORIO GLOBO /
LABORATORIO GLOBO

2,170 5.000,00 10.850,000

0223 SIMETICONA 75MG/ML.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
75MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO ORAL-
GOTAS; UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
FRASCO 15 ML

F Cardoso & Cia Ltda AIRELA AIRELA 2,020 5.000,00 10.100,000

0224 SINVASTATINA 40 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 40
MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO;UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda PHARLAB PHARLAB 0,260 25.000,00 6.500,000
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0225 SUCCINATO DE
METOPROLOL 25MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
25MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO
REVESTIDO DE
LIBERAÇÃO
PROLONGADA;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 30 CP ACCORD FARMA /
ACCORD FARMA

0,550 10.000,00 5.500,000

0226 SUCCINATO DE
METOPROLOL 50MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
50MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO
REVESTIDO DE
LIBERAÇÃO
PROLONGADA;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 30 CP ACCORD FARMA /
ACCORD FARMA

2,460 10.000,00 24.600,000

0227 SUCCINATO SÓDICO
DE HIDROCORTISONA
500MG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
500MG; FORMA
FARMACÊUTICA: PÓ
LIOFILIZADO PARA
SOLUÇÃO INJETÁVEL;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
AMPOLA 2ML

F Cardoso & Cia Ltda FRESENIUS IV DRUGS FRESENIUS IV DRUGS 6,240 2.000,00 12.480,000

0228 SULFADIAZINA DE
PRATA 10MG/G
POMADA. Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
10MG/G (1%); FORMA
FARMACÊUTICA:
CREME; UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
BISNAGA 50G

F Cardoso & Cia Ltda PRATI DONADUZZI PRATI DONADUZZI 7,820 2.000,00 15.640,000

0229 SULFADIAZINA DE
PRATA 10MG/G POTE.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
10MG/G (1%); FORMA
FARMACÊUTICA:
CREME; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: POTE
400G

F Cardoso & Cia Ltda PRATI DONADUZZI PRATI DONADUZZI 46,330 1.000,00 46.330,000

0230 SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA
400MG/80MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
400MG + 80MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda PRATI DONADUZZI PRATI DONADUZZI 0,280 20.000,00 5.600,000

0231 SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA
40MG+8MG/ML.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
40MG + 8MG/ ML;
FORMA
FARMACÊUTICA:
SUSPENSÃO ORAL;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
FRASCO 100 ML

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 60 FR VITAMEDIC /
VITAMEDIC INDUSTRIA

9,140 2.000,00 18.280,000

0232 SULFATO DE
GETAMICINA 40MG/ML.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
40MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
AMPOLA DE 2ML

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 50 AM FRESENIUS /
FRESENIUS KABI

2,390 5.000,00 11.950,000

0233 SULFATO DE
GETAMICINA
80MG/2ML. Especificação
: CONCENTRAÇÃO:
80MG/2ML; FORMA
FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
AMPOLA DE 2ML

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 50 AM FRESENIUS /
FRESENIUS KABI

3,510 3.000,00 10.530,000
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0234 SULFATO DE
HIDROXICLOROQUINA
400MG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
400MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO
REVESTIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 30 CP EMS / EMS S.A. 5,540 5.000,00 27.700,000

0235 SULFATO DE MORFINA
30MG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
30MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
CÁPSULA; UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
CÁPSULA

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 50 CP CRISTALIA / CRISTALIA
PRODUTOS

3,990 2.000,00 7.980,000

0236 SULF. POLIMIXINA B +
SULF. NEOMICINA +
FLUOCINOLONA
ACETONIDA + CLORID
LIDOCAINA.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
10.000 UI /ML + 3.500
MG/ML + 0,250MG/ML +
20MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO OTOLÓGICA;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
FRASCO DE 5ML

0,000 500,00 0,000

0237 SULFATO DE
SALBUTAMOL 100MCG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
100MCG/DOSE; FORMA
FARMACÊUTICA:
AEROSOL ORAL;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
FRASCO 200 DOSES

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

REGRAIR GSK /
GLAXOMITHKLINE

17,990 1.000,00 17.990,000

0238 SULFATO DE ZINCO
MOHIDRATADO
4MG/ML. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 4
MG/ML;FORMA
FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO ORAL;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
FRASCO 100 ML

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

UNIZINCO 100ML MYRALIS / MYRALIS
INDUSTRIA

47,050 1.000,00 47.050,000

0239 SULFATO FERROSO 40
MG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
40MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 500 CP PRATI / PRATI
DONADUZZI & CIA

0,110 80.000,00 8.800,000

0240 SULPIRIDA 50MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
50MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

0,000 3.000,00 0,000

0241 TOPIRAMATO 100 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
100MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda ZYDUS ZYDUS 0,450 8.000,00 3.600,000

0242 TOPIRAMATO 25 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
25MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda ZYDUS ZYDUS 0,210 10.000,00 2.100,000

0243 VALSARTANA +
ALOPIDINA 160/5MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
160MG/5MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO ORAL;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
FRASCO 100ML

0,000 3.000,00 0,000
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0244 VALSARTANA 160 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
160MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 30 CP SUPERA / SUPERA
FARMA

3,860 5.000,00 19.300,000

0245 VARFARINA SÓDICA
5MG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 5MG;
FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 30 CP UNIAO QUIMICA /
UNIAO QUIMICA

0,350 5.000,00 1.750,000

0246 VIDAGLIPTINA 50 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
50MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

0,000 1.000,00 0,000

0247 VITAMINA D 2000UI.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
2.000UI; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 30 CP MYRALIS / MYRALIS
INDUSTRIA

2,760 4.000,00 11.040,000

0248 VITAMINA D 7000UI.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
7.000UI; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 12 CP UNIAO QUIMICA /
UNIAO QUIMICA

7,070 2.000,00 14.140,000

0249 VITAMINAS DO
COMPLEXO B.
Especificação : FORMA
FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO ORAL;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
FRASCO 100 ML

F Cardoso & Cia Ltda BELFAR BELFAR 4,600 2.000,00 9.200,000

0250 ZINCO QUELADO 30MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
30MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO
MANIPULADO;UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

FR C/ 30 CP AIRELA / AIRELA
INDUSTRIA

2,170 10.000,00 21.700,000

0251 DEXAMETASONA
1MG/ML. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 0,1%;
FORMA
FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO OFTÁLMICA;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
FRASCO 5 ML

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

MAXIDEX 1MG/ML 5ML ALCON / NOVARTIS
BIOCIENCIAS

18,190 200,00 3.638,000

0252 DEXAMETASONA 4MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 4
MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 10 CP EMS / EMS S.A. 0,850 10.000,00 8.500,000

0253 CLORETO DE SÓDIO
0,9% 250ML.
Especificação :
FISIOLÓGICO.
SOLUÇÃO INJETÁVEL
ENDOVENOSA. BOLSAS
DE POLIPROPILENO
TRANSPARENTE.
SISTEMA FECHADO
CONTENDO 250 ML

F Cardoso & Cia Ltda FRESENIUSK FRESENIUSK 5,050 5.000,00 25.250,000

0254 CLORETO DE SÓDIO
0,9% 500ML.
Especificação :
FISIOLÓGICO.
SOLUÇÃO INJETÁVEL
ENDOVENOSA. BOLSAS
DE POLIPROPILENO
TRANSPARENTE.
SISTEMA FECHADO
CONTENDO 500 ML

F Cardoso & Cia Ltda FRESENIUSK FRESENIUSK 8,680 5.000,00 43.400,000
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0255 GLICOSE HIPERTÔNICA
25%. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 25%;
FORMA
FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
AMPOLA COM 10ML

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 200 AM FARMACE / FARMACE
INDUSTRIA

0,650 3.900,00 2.535,000

0256 SOLUÇÃO
GLICOFISIOLÓGICA +
CLORETO DE SÓDIO
250ML. Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
GLICOSE 50MG/ML +
CLORETO DE SÓDIO
9MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL
INTRAVENOSO EM
BOLSA DE SISTEMA
FECHADO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
FRASCO COM 250ML

F Cardoso & Cia Ltda FRESENIUSK FRESENIUSK 5,510 2.000,00 11.020,000

0257 SOLUÇÃO RINGER
SIMPLES 500ML.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
CLORETO DE SÓDIO 8,6
MG/ML + CLORETO DE
POTÁSSIO 0,30 MG/ML
+ CLORETO DE CÁLCIO
DI-HIDRATADO 0,33
MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL
INTRAVENOSO EM
BOLSA DE SISTEMA
FECHADO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
FRASCO COM 500ML

F Cardoso & Cia Ltda FRESENIUSK FRESENIUSK 6,620 1.000,00 6.620,000

0258 CLORIDRATO DE
AMIODARAMA 200MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 200
MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda ZYDUS ZYDUS 0,710 10.000,00 7.100,000

0259 CLORIDRATO DE
AMIODARAMA 100MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
100MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 30 CP GEOLAB / GEOLAB
INDUSTRIA

1,290 10.000,00 12.900,000

0260 AMOXICILINA 500MG..
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
50MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda PRATI DONADUZZI PRATI DONADUZZI 0,330 80.000,00 26.400,000

0261 AMOXICILINA TRI-
HIDRATADA 500MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÂO:
500MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda PRATI DONADUZZI PRATI DONADUZZI 0,330 4.000,00 1.320,000

0262 ATENOLOL 50 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
50MG; FORMA
FARMACEUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda NEOQUIMICA NEOQUIMICA 0,080 50.000,00 4.000,000

0263 CLORIDRATO DE
DULOXETINA 30MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
30MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
CÁPSULA; UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
CÁPSULA

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 30 CA NOVA QUIMICA / NOVA
QUIMICA

2,310 5.000,00 11.550,000
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0264 CLORIDRATO DE
OXIBUTININA 5MG..
Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 5MG;
FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 60 CP APSEN / APSEN
FARMACEUTICA

1,700 5.000,00 8.500,000

0265 DEXAMETASONA 4MG..
Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 4MG;
FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 10 CP EMS / EMS S.A. 0,840 20.000,00 16.800,000

0266 IBUPROFENO
100MG/ML. Especificação
: COMCENTRAÇÃO:
100MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA:
SUSPENSÃO ORAL -
GOTAS; UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
FRASCO COM 20 ML

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

100MG/ML 20ML CIMED / CIMED
INDUSTRIA

4,110 4.000,00 16.440,000

0267 LEVETIRACETAM
500MG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
500MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 30 CP ACHE / ACHE
LABORATORIOS

5,440 5.000,00 27.200,000

0268 OLANZAPINA 10 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
10MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO
REVESTIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda PRATI PRATI 0,800 10.000,00 8.000,000

0269 OLANZAPINA 5 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 5MG;
FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO
REVESTIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda PRATI PRATI 0,380 10.000,00 3.800,000

0270 SIMETICONA 40 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
40MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 20 CP BELFAR / BELFAR LTDA 0,260 10.000,00 2.600,000

0271 SINVASTATINA 20MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
20MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 500 CP PHARLAB / PHARLAB
INDUSTRIA

0,210 40.000,00 8.400,000

0272 SULFATO DE MORFINA
10MG/ML. Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
10MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA:SOLUÇÃO
INJETÁVEL; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
AMPOLA 1ML

F Cardoso & Cia Ltda CRISTALIA CRISTALIA 4,600 2.000,00 9.200,000

0273 MEBENDAZOL 100MG
COMPRIMIDO.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
100MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda BELFAR BELFAR 0,330 20.000,00 6.600,000

0274 PARACETAMOL 750MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
750MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda AIRELA AIRELA 0,190 10.000,00 1.900,000
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0275 MALEATO DE
ENALAPRIL 10 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
10MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda NEO QUIMICA NEO QUIMICA 0,090 20.000,00 1.800,000

0276 MALEATO DE
ENALAPRIL 20 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
20MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 500 CP SANVAL / SANVAL
COMERCIO

0,150 30.000,00 4.500,000

0277 GLICLAZIDA 30MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
30MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO DE
LIBERAÇÃO
PROLONGADA;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 60 CP TORRENT / TORRENT
DO BRASIL

0,510 15.000,00 7.650,000

0278 GLIBENCLAMIDA 5MG
COMPRIMIDO.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 5MG;
FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda BRAINFARMA BRAINFARMA 0,090 80.000,00 7.200,000

0279 CLORIDRATO DE
TIAMINA 300MG.
Especificação :
CLORIDRATO DE
TIAMINA 300MG -
Comprimido. A
embalagem deverá conter
a impressão venda
CONCENTRAÇÃO:
300MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 600 CP PRATI / PRATI
DONADUZZI & CIA

1,390 5.000,00 6.950,000

0280 ÁCIDO TRANEXÂMICO
50 MG/ML. Especificação
: CONCENTRAÇÃO:
50MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
AMPOLA COM 5ML

F Cardoso & Cia Ltda NIKKHO NIKKHO 5,270 3.000,00 15.810,000

0281 BISSULFATO DE
CLOPIDOGREL 75 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
75MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 500 CP RANBAXY / RANBAXY
FARMACEUTICA

3,590 3.000,00 10.770,000

0282 ESPIRONOLACTONA
100MG COMPRIMIDO.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
100MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda HIPOLABOR HIPOLABOR 1,280 10.000,00 12.800,000

0283 MALEATO DE
DOXAZOSINA 2MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 2MG;
FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 30 CP PRATI / PRATI
DONADUZZI & CIA

0,210 8.000,00 1.680,000

0284 MALEATO DOXAZOSINA
4MG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO:4MG;
FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 30 CP PRATI / PRATI
DONADUZZI & CIA

0,310 5.000,00 1.550,000
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0285 ACICLOVIR
COMPRIMIDO 200 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
200MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE
FORNECIMENTO:COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda PRATI PRATI 0,270 1.000,00 270,000

0286 ALOPURINOL 100MG.
Especificação :
ALOPURINOL 100MG -
Comprimido. A
embalagem deverá conter
a impressão venda
proibida
CONCENTRAÇÃO:
100MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda PRATI DONADUZZI PRATI DONADUZZI 0,220 5.000,00 1.100,000

0287 ALOPURINOL 300MG.
Especificação :
ALOPURINOL 300MG -
Comprimido. A
embalagem deverá conter
a impressão venda
proibida pelo comércio.
Apresentar registro dos
produtos na Anvisa e
Certificado de Boas
CONCENTRAÇÃO:
300MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda PRATI DONADUZZI PRATI DONADUZZI 0,420 5.000,00 2.100,000

0288 CLORIDRATO DE
FLUOXETINA 20MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
20MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO apresentar
documento do país de
origem traduzido por
tradutor oficial.

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 500 CP HIPOLABOR /
HIPOLABOR
FARMACEUTICA

0,140 40.000,00 5.600,000

0289 CLORIDRATO DE
CLOMIPRAMINA 25MG.
Especificação :
CLORIDRATO DE
CLOMIPRAMINA 25MG -
Comprimido. A
embalagem do produto
deverá conter a seguinte
impressão venda proíbida
pelo comércio. Apresentar
registro dos produtos na
CONCENTRAÇÃO:
25MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 20 CP EMS / EMS S.A. 2,440 5.000,00 12.200,000

0290 DIAZEPAN 10MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
10MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda SANTISA SANTISA 0,110 10.000,00 1.100,000

0291 BUDESONIDA 64MCG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
64MCG; FORMA
FARMACÊUTICA:
SUSPENSÃO AQUOSA
NASAL - 120 DOSES;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
FRASCO COM 120
DOSES

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

BUSONID ACHE / ACHE
LABORATORIOS

76,430 1.000,00 76.430,000

0292 LORATADINA 10MG
COMPRIMIDO.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
10MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 12 CP VITAMEDIC /
VITAMEDIC INDUSTRIA

0,240 10.000,00 2.400,000
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0293 LORATADINA 1MG/ML
XAROPE. Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
1MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA:
XAROPE; UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
FRASCO 100ML

F Cardoso & Cia Ltda PRATI DONADUZZI PRATI DONADUZZI 4,310 1.000,00 4.310,000

0294 MIKANIA GLOMERATA
SPRENG - GUACO
81,5MG/ML.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
81,5MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA:XAROPE;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
FRASCO COM 100ML

F Cardoso & Cia Ltda AIRELA AIRELA 2,910 1.000,00 2.910,000

0295 NAPROXENO SÓDICO
500MG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
500MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 24 CP UNIAO QUIMICA /
UNIAO QUIMICA

2,990 2.500,00 7.475,000

0296 METILDOPA 250MG.
Especificação :
METILDOPA 250MG -
Comprimido. A
embalagem deverá conter
a impressão venda
proibida
CONCENTRAÇÃO:
250MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda SANVAL SANVAL 0,570 15.000,00 8.550,000

0297 METILDOPA 500MG;
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
500MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

F Cardoso & Cia Ltda SANVAL SANVAL 1,270 20.000,00 25.400,000

0298 ACETATO DE
HIDROCORTISONA
10MG/G (1%).
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:10MG/G;
FORMA
FARMACÊUTICA:
CREME; UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
BISNAGA 30MG

F Cardoso & Cia Ltda U. QUIMICA U. QUIMICA 14,020 1.000,00 14.020,000

0299 FOSFATO DISSÓDICO
DE DEXAMETASONA
4MG/ML. Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
4MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
AMPOLA COM 2,5ML

F Cardoso & Cia Ltda HYPOFARMA HYPOFARMA 3,120 2.000,00 6.240,000

0300 FOSFATO SÓDICO DE
PREDNISOLONA
3MG/ML. Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
3MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO ORAL COM
SERINGA DOSADORA;
UNIDADE DE
FORNECIMENTO:
FRASCO COM 120ML

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

CX C/ 50 FR PRATI / PRATI
DONADUZZI & CIA

7,720 5.000,00 38.600,000

0301 CLONAZEPAM 0,25MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
0,25MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

0,000 2.000,00 0,000

0302 DINITRATO DE
ISOSSORBIDA 10 MG.
Especificação :
CONCENTRAÇÃO:
100MG; FORMA
FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO
SUBLINGUAL; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

0,000 5.000,00 0,000
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Itens marcados com "*" estão cancelados.

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

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

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

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

Declaração de ME/EPP/Demais Beneficiados “Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no art. 3º da
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos
artigos. 42º ao 49º da referida Lei Complementar”;

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

Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores

Declaração de Não Emprego de Menor Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de
27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos
do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal

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

Declaração de Ciência e Termo de
Responsabilidade

Declaro que adquiri o Edital e seus respectivos Anexos tendo ciência de todas as informações e condições para o
fornecimento do objeto. Declaro, ainda sob as penas da lei, que atendo a todos os requisitos de habilitação, bem como ME
RESPONSABILIZO pelas transações efetuadas em meu nome, assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por meu representante

Declaração de Atendimento ao art. 5º da CF/88 Declaro para fins do disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal de 05 de outubro
de 1988, que não possuo em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado

Declaração de Atendimento art. 93 da lei nº 8.213, Declaro que cumpri a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência
Social e que atendi às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24
de julho de 1991

Declaração de Cota de Aprendizagem Declaro que cumpri a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT

Declaração de Sustentabilidade Declaro que atendi aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de
proteção ao meio ambiente

Declaração de Inexistência de Vínculo com a
Admini

Declaro sob as penalidades da lei, que os diretores, responsáveis legais ou técnicos, membro de conselho técnico, fiscal,
consultivo, deliberativo ou administrativo, sócios, administradores e gerentes da empresa acima identificada, da qual somos
representantes, não mantém qualquer CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU
INDIRETA do Município de Tucumã-PA, nos termos do Art. 9º, inciso III, da Lei nº 8666/93 e Art. 17, inciso XI, da Lei nº
13.707/18

Decl. de Inexis. de Vínculo com a Adm.
Federal/Est

Declaração de Inexistência de Vínculo com a Administração Pública Federal e Estadual: “Declaro, ainda, que os meus sócios
gerentes e/ou sócios administradores não mantém qualquer CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO com a ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA FEDERAL OU ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA DO ESTADO DO
PARÁ OU OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO, nos termos do Art. 117, inciso X, da Lei Federal nº 8.112/90 e Art. 134,
inciso X, da Lei Estadual nº 1.818/2007

Decl. de Inexis. Suspensão Temporária ou
Inidoneid

Declaro que não existem fatos supervenientes ao cadastramento/habilitação no SICAF impeditivos do direito de licitar; bem
como não ter recebido Suspensão Temporária ou Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com nenhum dos
Órgãos da Administração da Prefeitura Municipal de Tucumã-PA; SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação
e ou IMPEDIMENTO de contratar com a Adm., assim como não ter recebido DECLARAÇÃO de INIDONEIDADE para licitar
ou contratar com a Adm. Federal, Estadual e Municipal.

Declarações Posteriores Declaro, assumo a responsabilidade de declarar qualquer ocorrência posterior as declarações aqui prestadas, pelo prazo de
vigência do contrato a ser firmado, bem como a obrigação de manter as respectivas condições de cadastramento/habilitação
durante o mesmo período de vigência contratual

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

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - AAS PROTEC 100 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 100MG;FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO;UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

30/08/2022 -
15:50:53

100 MG COM REV
CT BL AL AL X
120

SANOFI MEDLEY
FARMACÊUTICA
LTDA.

5.000,00 R$ 0,125 R$ 625,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:13

CX C/ 200 CP IMEC / IMEC
DIAGNOSTICOS

5.000,00 R$ 0,120 R$ 600,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
16:06:15

CPR SANOFI 5.000,00 R$ 0,120 R$ 600,000 Sim
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HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

AAS PROTEC 100
MG. Especificação
:

BRASTERAPICA 5.000,00 R$ 0,090 R$ 450,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

MEDQUIMICA MEDQUIMICA 5.000,00 R$ 0,060 R$ 300,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

IMEC IMEC 5.000,00 R$ 0,120 R$ 600,000 Não

0002 - ACEBROFILINA 10 MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 10MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA:
XAROPE;UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 120 ML.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

30/08/2022 -
15:51:58

10 MG/ML XPE
CT FR PLAS AMB
X 120 ML + C

CIMED
INDUSTRIA S.A

1.500,00 R$ 4,910 R$ 7.365,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:13

CX C/ 30 FR CIMED / CIMED
INDUSTRIA

1.500,00 R$ 9,600 R$ 14.400,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
16:06:45

FR CIMED 1.500,00 R$ 4,920 R$ 7.380,000 Sim

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

ACEBROFILINA
10 MG/ML.
Especificaçã

PRATI 1.500,00 R$ 7,550 R$ 11.325,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

NEO QUIMICA NEO QUIMICA 1.500,00 R$ 9,940 R$ 14.910,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

BRAINFARMA BRAINFARMA 1.500,00 R$ 10,380 R$ 15.570,000 Não

0003 - ÁCIDO FÓLICO + FERRO QUELATO GLICINATO 150MG/5MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 150MG/5MG;FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO;UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

30/08/2022 -
15:53:07

5 MG/ML SOL OR
CT FR VD CGT X
10 ML

CAZI QUIMICA
FARMACEUTICA
INDUSTRIA E CO

1.000,00 R$ 2,946 R$ 2.946,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:13

CX C/ 30 CP ARESE / ARESE
PHARMA

1.000,00 R$ 3,010 R$ 3.010,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
16:07:19

CPR BIOLAB 1.000,00 R$ 2,940 R$ 2.940,000 Sim

0004 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 500 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 500 MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

30/08/2022 -
15:53:45

500 MG COM CT
BL AL PLAS PVC
TRANS X 200

EMS S/A 1.000,00 R$ 0,436 R$ 436,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:13

CX C/ 200 CP MEDQUIMICA /
MEDQUIMICA
INDUSTRIA

1.000,00 R$ 0,430 R$ 430,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
16:07:45

CPR DIMEC 1.000,00 R$ 0,430 R$ 430,000 Sim

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

ÁCIDO
ACETILSALICÍLICO
500 MG. Espe

VITAMEDIC 1.000,00 R$ 0,390 R$ 390,000 Não

0005 - ÁCIDO ASCÓRBICO 100 MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 100 MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA DE 5ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DMB -
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

34.093.466/0001-
09

26/08/2022 -
13:55:58

AMPOLA SANTISA 1.000,00 R$ 7,000 R$ 7.000,000 Sim

REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

17.263.792/0001-
90

29/08/2022 -
09:36:14

santisa santisa 1.000,00 R$ 9,000 R$ 9.000,000 Sim
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ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:14

CX C/ 100 AM SANTISA /
SANTISA
LABORATORIO

1.000,00 R$ 11,880 R$ 11.880,000 Não

A2 DISTRIBUIDORA
BRASIL LTDA

38.140.640/0001-
70

31/08/2022 -
16:00:25

SANTISA SANTISA 1.000,00 R$ 11,800 R$ 11.800,000 Sim

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
16:09:33

AMP NATULAB 1.000,00 R$ 11,880 R$ 11.880,000 Sim

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
16:37:56

Santisa Santisa 1.000,00 R$ 11,883 R$ 11.883,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

ÁCIDO
ASCÓRBICO 100
MG/ML. Especifi

SANTISA 1.000,00 R$ 5,390 R$ 5.390,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

HYPOFARMA HYPOFARMA 1.000,00 R$ 2,900 R$ 2.900,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

SANTISA SANTISA 1.000,00 R$ 11,880 R$ 11.880,000 Não

0006 - ÁCIDO ASCÓRBICO 500MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO:500MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA COM 5 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

17.263.792/0001-
90

29/08/2022 -
15:10:40

santisa santisa 4.000,00 R$ 9,000 R$ 36.000,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:15

CX C/ 100 AM SANTISA /
SANTISA
LABORATORIO

4.000,00 R$ 11,880 R$ 47.520,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
16:10:06

AMP HIPOFARMA 4.000,00 R$ 11,880 R$ 47.520,000 Sim

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
16:38:19

Santisa Santisa 4.000,00 R$ 11,883 R$ 47.532,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

ÁCIDO
ASCÓRBICO
500MG/ML.
Especific

SANTISA 4.000,00 R$ 5,390 R$ 21.560,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

HYPOFARMA HYPOFARMA 4.000,00 R$ 2,900 R$ 11.600,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

SANTISA SANTISA 4.000,00 R$ 11,880 R$ 47.520,000 Não

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:19:18

SANTISA SANTISA 4.000,00 R$ 1,680 R$ 6.720,000 Não

0007 - ÁCIDO FÓLICO 5 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 5 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

01/09/2022 -
07:37:31

HIPOLABOR HIPOLABOR 30.000,00 R$ 0,100 R$ 3.000,000 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:55:48

ELOFAR ELOFAR 30.000,00 R$ 1,000 R$ 30.000,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

30/08/2022 -
15:57:32

5 MG/ML SOL OR
CT FR VD CGT X
10 ML

CAZI QUIMICA
FARMACEUTICA
INDUSTRIA E CO

30.000,00 R$ 0,136 R$ 4.080,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
08:24:11

1384100500019 AFOLIC 30.000,00 R$ 0,130 R$ 3.900,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:15

CX C/ 500 CP NATULAB /
NATULAB
LABORATORIO

30.000,00 R$ 0,130 R$ 3.900,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
14:31:46

COMPRIMIDO NATULAB 30.000,00 R$ 0,130 R$ 3.900,000 Não
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FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
16:10:32

CPR GEOLAB 30.000,00 R$ 0,130 R$ 3.900,000 Sim

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
16:38:42

Natulab Natulab 30.000,00 R$ 0,080 R$ 2.400,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

ÁCIDO FÓLICO 5
MG. Especificação
:

NATULAB 30.000,00 R$ 0,090 R$ 2.700,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

NATULAB NATULAB 30.000,00 R$ 0,060 R$ 1.800,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

HIPOLABOR HIPOLABOR 30.000,00 R$ 0,130 R$ 3.900,000 Não

0008 - ÁCIDO TRANEXÂMICO 250 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 250 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
11:30:02

EMS EMS 1.000,00 R$ 8,613 R$ 8.613,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:16

CX C/ 12 CP LEGRAND /
LEGRAND
PHARMA

1.000,00 R$ 8,610 R$ 8.610,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
14:35:59

COMPRIMIDO HIPOLABOR 1.000,00 R$ 8,610 R$ 8.610,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
16:12:49

CPR NINKO 1.000,00 R$ 8,160 R$ 8.160,000 Sim

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

E M S E M S 1.000,00 R$ 5,330 R$ 5.330,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

ZYDUS ZYDUS 1.000,00 R$ 8,610 R$ 8.610,000 Não

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:54

CPR GENERICO/EMS 1.000,00 R$ 8,613 R$ 8.613,000 Sim

0009 - ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 250 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
11:30:26

BIOLAB BIOLAB 20.000,00 R$ 0,993 R$ 19.860,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

30/08/2022 -
15:58:55

COMPRIMIDO
250MG

BIOLAB SANUS
FARMACÊUTICA
LTDA

20.000,00 R$ 0,992 R$ 19.840,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:16

CX C/ 25 CA BIOLAB / BIOLAB
SANUS

20.000,00 R$ 0,990 R$ 19.800,000 Não

A2 DISTRIBUIDORA
BRASIL LTDA

38.140.640/0001-
70

31/08/2022 -
16:01:19

BIOLAB BIOLAB 20.000,00 R$ 0,990 R$ 19.800,000 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

31/08/2022 -
16:12:33

BIOLAB SANUS
FARMACEUTICA
LTDA

BIOLAB SANUS
FARMACEUTICA
LTDA

20.000,00 R$ 0,640 R$ 12.800,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
16:13:18

CPR BIOLAB 20.000,00 R$ 0,990 R$ 19.800,000 Sim

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

BIOLAB BIOLAB 20.000,00 R$ 0,390 R$ 7.800,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

BIOLAB BIOLAB 20.000,00 R$ 0,990 R$ 19.800,000 Não

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:54

CPR GENERICO/BIOLAB 20.000,00 R$ 0,993 R$ 19.860,000 Sim
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0010 - ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 500 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
11:30:46

BIOLAB BIOLAB 10.000,00 R$ 3,830 R$ 38.300,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

30/08/2022 -
16:00:27

COMPRIMIDO
500MG

BIOLAB SANUS
FARMACÊUTICA
LTDA

10.000,00 R$ 3,830 R$ 38.300,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:16

CX C/ 50 CP BIOLAB / BIOLAB
SANUS

10.000,00 R$ 3,830 R$ 38.300,000 Não

A2 DISTRIBUIDORA
BRASIL LTDA

38.140.640/0001-
70

31/08/2022 -
16:02:20

BIOLAB BIOLAB 10.000,00 R$ 3,830 R$ 38.300,000 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

31/08/2022 -
16:12:33

BIOLAB SANUS
FARMACEUTICA
LTDA

BIOLAB SANUS
FARMACEUTICA
LTDA

10.000,00 R$ 2,190 R$ 21.900,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
16:13:46

CPR BIOLAB 10.000,00 R$ 3,830 R$ 38.300,000 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

31/08/2022 -
17:40:01

comprimido abbott 10.000,00 R$ 3,830 R$ 38.300,000 Sim

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

BIOLAB BIOLAB 10.000,00 R$ 0,860 R$ 8.600,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

BIOLAB BIOLAB 10.000,00 R$ 3,830 R$ 38.300,000 Não

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:55

CPR GENERICO/BIOLAB 10.000,00 R$ 3,830 R$ 38.300,000 Sim

0011 - ALBENDAZOL 40 MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 40 MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO
ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 10 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DMB -
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

34.093.466/0001-
09

26/08/2022 -
13:56:48

FRASCO PRATI 10.000,00 R$ 1,800 R$ 18.000,000 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
11:31:15

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

10.000,00 R$ 1,977 R$ 19.770,000 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:55:48

GEOLAB GEOLAB 10.000,00 R$ 5,000 R$ 50.000,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

30/08/2022 -
16:01:33

40 MG/ML SUS
OR CT FR VD
AMB X 10 ML

LABORATÓRIO
TEUTO
BRASILEIRO S/A

10.000,00 R$ 1,976 R$ 19.760,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
08:27:52

1256800290015 Genérico 10.000,00 R$ 1,970 R$ 19.700,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:16

CX C/ 200 FR PRATI / PRATI
DONADUZZI &
CIA

10.000,00 R$ 1,970 R$ 19.700,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
14:37:06

FRASCO PRATIDONADUZZI 10.000,00 R$ 1,970 R$ 19.700,000 Não

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

31/08/2022 -
16:12:33

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

10.000,00 R$ 1,970 R$ 19.700,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
16:14:44

FR PRATI 10.000,00 R$ 1,970 R$ 19.700,000 Sim

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
16:39:10

Geolab Geolab 10.000,00 R$ 1,977 R$ 19.770,000 Não
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3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

31/08/2022 -
17:40:32

frasco prati 10.000,00 R$ 1,977 R$ 19.770,000 Sim

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

ALBENDAZOL 40
MG/ML.
Especificação

PRATI 10.000,00 R$ 1,790 R$ 17.900,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

10.000,00 R$ 1,560 R$ 15.600,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

10.000,00 R$ 1,970 R$ 19.700,000 Não

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

31/08/2022 -
20:30:06

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

10.000,00 R$ 2,020 R$ 20.200,000 Não

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:53

FRASCO GENERICO/PRATI
DONADUZZI

10.000,00 R$ 1,977 R$ 19.770,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:19:18

PRATI PRATI 10.000,00 R$ 1,400 R$ 14.000,000 Não

0012 - ALBENDAZOL 400 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 400 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

BIOMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELI

38.329.458/0001-
61

29/08/2022 -
09:36:12

CPR PRATI 10.000,00 R$ 0,680 R$ 6.800,000 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
11:31:37

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

10.000,00 R$ 0,680 R$ 6.800,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

30/08/2022 -
16:02:12

400 MG COM
MAST CT BL AL
PLAS PVC
TRANS

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

10.000,00 R$ 0,068 R$ 680,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
08:29:20

1256800520010 GENÉRICO 10.000,00 R$ 0,680 R$ 6.800,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:16

CX C/ 100 CP PRATI / PRATI
DONADUZZI &
CIA

10.000,00 R$ 0,680 R$ 6.800,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
14:37:52

COMPRIMIDO PRATIDONADUZZI 10.000,00 R$ 0,680 R$ 6.800,000 Não

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

31/08/2022 -
16:12:33

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

10.000,00 R$ 0,680 R$ 6.800,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
16:15:07

CPR PRATI 10.000,00 R$ 0,680 R$ 6.800,000 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

31/08/2022 -
17:41:00

comprimido prati 10.000,00 R$ 0,680 R$ 6.800,000 Sim

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

ALBENDAZOL
400 MG.
Especificação :

PRATI 10.000,00 R$ 0,630 R$ 6.300,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

10.000,00 R$ 0,570 R$ 5.700,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

10.000,00 R$ 0,680 R$ 6.800,000 Não

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:55

CPR GENERICO/PRATI
DONADUZZI

10.000,00 R$ 0,680 R$ 6.800,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:19:18

GREENPHARMA GRENPHARMA 10.000,00 R$ 0,423 R$ 4.230,000 Não

0013 - ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 70 MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
11:32:07

CELLERA CELLERA 5.000,00 R$ 0,767 R$ 3.835,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:17

CX C/ 4 CP NEO QUIMICA /
BRAINFARMA
INDUSTRIA

5.000,00 R$ 1,530 R$ 7.650,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
16:15:35

CPR GERMED 5.000,00 R$ 0,760 R$ 3.800,000 Sim

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
16:39:33

Elofar Elofar 5.000,00 R$ 0,767 R$ 3.835,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

ALENDRONATO
DE SÓDIO 70 MG.
Especif

EMS 5.000,00 R$ 0,470 R$ 2.350,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

E M S E M S 5.000,00 R$ 0,600 R$ 3.000,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

BRAINFARMA BRAINFARMA 5.000,00 R$ 1,150 R$ 5.750,000 Não

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:54

CPR GENERICO/DELTA 5.000,00 R$ 0,767 R$ 3.835,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:19:18

ELOFAR ELOFAR 5.000,00 R$ 0,270 R$ 1.350,000 Não

0014 - ALPRAZOLAM 1 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 1 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

BIOMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELI

38.329.458/0001-
61

29/08/2022 -
09:35:58

CPR EUROFARMA 15.000,00 R$ 1,090 R$ 16.350,000 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
11:32:45

GERMED GERMED 15.000,00 R$ 1,090 R$ 16.350,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:17

CX C/ 30 CP LEGRAND /
LEGRAND
PHARMA

15.000,00 R$ 1,090 R$ 16.350,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
16:18:55

CPR GERMED 15.000,00 R$ 1,100 R$ 16.500,000 Sim

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
16:39:58

EMS EMS 15.000,00 R$ 1,090 R$ 16.350,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

NOVA QUIMICA NOVA QUIMICA 15.000,00 R$ 0,170 R$ 2.550,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

BRAINFARMA BRAINFARMA 15.000,00 R$ 1,090 R$ 16.350,000 Não

ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

40.455.009/0001-
01

01/09/2022 -
00:02:30

30 CPR GERMED 15.000,00 R$ 1,000 R$ 15.000,000 Sim

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:54

CPR GENERICO/EMS 15.000,00 R$ 1,090 R$ 16.350,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:19:19

NOVAQUIMICA NOVAQUIMICA 15.000,00 R$ 0,190 R$ 2.850,000 Não

0015 - ALPRAZOLAM 2 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 2 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

BIOMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELI

38.329.458/0001-
61

29/08/2022 -
09:36:17

CPR LEGRAND 10.000,00 R$ 2,357 R$ 23.570,000 Sim
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EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
11:33:13

GERMED GERMED 10.000,00 R$ 2,357 R$ 23.570,000 Sim

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
16:28:59

CPR GERMED 10.000,00 R$ 2,350 R$ 23.500,000 Sim

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
16:40:21

EMS EMS 10.000,00 R$ 2,357 R$ 23.570,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

E M S E M S 10.000,00 R$ 0,230 R$ 2.300,000 Não

ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

40.455.009/0001-
01

01/09/2022 -
00:02:31

30 CPR GERMED 10.000,00 R$ 2,000 R$ 20.000,000 Sim

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:54

CPR GENERICO/EMS 10.000,00 R$ 2,357 R$ 23.570,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:19:19

NOVAQUIMICA NOVAQUIMICA 10.000,00 R$ 0,200 R$ 2.000,000 Não

0016 - AMOXICILINA 400MG/5ML + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 57MG/5ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO:
400MG/5ML + 57MG/5ML; FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 70 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
08:31:02

1256802560011 GENÉRICO 5.000,00 R$ 21,690 R$ 108.450,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:18

CX C/ 50 FR PRATI / PRATI
DONADUZZI &
CIA

5.000,00 R$ 24,480 R$ 122.400,000 Não

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

31/08/2022 -
16:12:33

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

5.000,00 R$ 21,690 R$ 108.450,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
16:29:29

FR LEGRAND 5.000,00 R$ 21,690 R$ 108.450,000 Sim

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
16:40:50

Prati Prati 5.000,00 R$ 21,693 R$ 108.465,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

31/08/2022 -
17:41:37

frasco prati 5.000,00 R$ 21,639 R$ 108.195,000 Sim

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

AMOXICILINA
400MG/5ML +
CLAVULANATO

PRATI 5.000,00 R$ 23,620 R$ 118.100,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

5.000,00 R$ 31,000 R$ 155.000,000 Não

0017 - AMOXICILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 500MG + 125MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

30/08/2022 -
16:10:10

COMPRIMIDO
500MG+125MG

GERMED
FARMACEUTICA
LTDA

10.000,00 R$ 4,580 R$ 45.800,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
08:31:50

1677306440018 GENÉRICO 10.000,00 R$ 4,580 R$ 45.800,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:18

CX C/ 18 CP EMS / EMS S.A. 10.000,00 R$ 5,800 R$ 58.000,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
16:30:00

CPR LEGRAND 10.000,00 R$ 4,580 R$ 45.800,000 Sim
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A J COMERCIO
ATACADISTA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALAR - LTDA

32.137.731/0001-
70

31/08/2022 -
16:56:17

COMPRIMIDO GENERICO/EMS 10.000,00 R$ 4,550 R$ 45.500,000 Sim

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

AMOXICILINA 500
MG +
CLAVULANATO

EMS 10.000,00 R$ 3,600 R$ 36.000,000 Não

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:19:20

GLAXO GLAXO 10.000,00 R$ 3,360 R$ 33.600,000 Não

0018 - AMOXICILINA 250MG/5ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 250 MG/5 ML; FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO
ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 60 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

30/08/2022 -
16:10:49

FRASCO
250MG/5ML

GERMED
FARMACEUTICA
LTDA

10.000,00 R$ 13,952 R$ 139.520,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
08:32:26

1256801560016 GENÉRICO 10.000,00 R$ 13,950 R$ 139.500,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:18

CX C/ 50 FR PRATI / PRATI
DONADUZZI &
CIA

10.000,00 R$ 13,950 R$ 139.500,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
14:38:23

FRASCO PRATIDONADUZZI 10.000,00 R$ 13,950 R$ 139.500,000 Não

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

31/08/2022 -
16:12:33

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

10.000,00 R$ 7,820 R$ 78.200,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
16:30:27

FR PRATI 10.000,00 R$ 13,950 R$ 139.500,000 Sim

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
16:41:15

Prati Prati 10.000,00 R$ 13,953 R$ 139.530,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

31/08/2022 -
17:42:07

frasco prati 10.000,00 R$ 13,953 R$ 139.530,000 Sim

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

AMOXICILINA
250MG/5ML.
Especificaçã

PRATI 10.000,00 R$ 11,810 R$ 118.100,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

10.000,00 R$ 6,670 R$ 66.700,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

10.000,00 R$ 13,950 R$ 139.500,000 Não

0019 - ATENOLOL 100 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 100 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

BIOMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELI

38.329.458/0001-
61

29/08/2022 -
09:36:17

CPR PRATI 20.000,00 R$ 0,547 R$ 10.940,000 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
11:33:36

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

20.000,00 R$ 0,130 R$ 2.600,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

30/08/2022 -
16:11:50

COMPRIMIDO
100MG

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

20.000,00 R$ 0,546 R$ 10.920,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
08:39:30

1256801460097 GENÉRICO 20.000,00 R$ 0,540 R$ 10.800,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:18

CX C/ 600 CP PRATI / PRATI
DONADUZZI &
CIA

20.000,00 R$ 0,540 R$ 10.800,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
14:39:05

COMPRIMIDO PRATIDONADUZZI 20.000,00 R$ 0,540 R$ 10.800,000 Não

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

31/08/2022 -
16:12:33

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

20.000,00 R$ 0,130 R$ 2.600,000 Não
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FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
16:30:53

CPR PRATI 20.000,00 R$ 0,540 R$ 10.800,000 Sim

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
16:41:36

Prati Prati 20.000,00 R$ 0,547 R$ 10.940,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

31/08/2022 -
17:42:34

comprimido prati 20.000,00 R$ 0,547 R$ 10.940,000 Sim

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

ATENOLOL 100
MG. Especificação
: CO

PRATI 20.000,00 R$ 0,180 R$ 3.600,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

20.000,00 R$ 0,180 R$ 3.600,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

20.000,00 R$ 0,540 R$ 10.800,000 Não

0020 - ATENOLOL 25MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 25MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

BIOMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELI

38.329.458/0001-
61

29/08/2022 -
09:36:18

CPR PRATI 40.000,00 R$ 0,243 R$ 9.720,000 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
11:33:59

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

40.000,00 R$ 0,110 R$ 4.400,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

30/08/2022 -
16:12:34

COMPRIMIDO
25MG

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

40.000,00 R$ 0,243 R$ 9.720,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
08:40:25

1256801460021 GENÉRICO 40.000,00 R$ 0,240 R$ 9.600,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:18

CX C/ 600 CP PRATI / PRATI
DONADUZZI &
CIA

40.000,00 R$ 0,240 R$ 9.600,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
14:51:37

COMPRIMIDO PRATIDONADUZZI 40.000,00 R$ 0,240 R$ 9.600,000 Não

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

31/08/2022 -
16:12:33

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

40.000,00 R$ 0,050 R$ 2.000,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
16:31:31

CPR PRATI 40.000,00 R$ 0,240 R$ 9.600,000 Sim

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
16:41:57

Prati Prati 40.000,00 R$ 0,243 R$ 9.720,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

ATENOLOL
25MG.
Especificação :
CONC

PRATI 40.000,00 R$ 0,090 R$ 3.600,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

40.000,00 R$ 0,060 R$ 2.400,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

40.000,00 R$ 0,240 R$ 9.600,000 Não

0021 - ATORVASTATINA CÁLCICA 40 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 40MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO
REVESTIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO:COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
11:34:34

GERMED GERMED 5.000,00 R$ 1,923 R$ 9.615,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:19

CX C/ 30 CP NOVA QUIMICA /
NOVA QUIMICA

5.000,00 R$ 1,920 R$ 9.600,000 Não
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GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
16:42:25

EMS EMS 5.000,00 R$ 1,923 R$ 9.615,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
16:59:16

CPR GERMED 5.000,00 R$ 1,920 R$ 9.600,000 Sim

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

EUROFARMA EUROFARMA 5.000,00 R$ 8,200 R$ 41.000,000 Não

ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

40.455.009/0001-
01

01/09/2022 -
00:02:31

30 CPR GERMED 5.000,00 R$ 1,900 R$ 9.500,000 Sim

0022 - AZATIOPRINA 50 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 50 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
11:35:07

GERMED GERMED 2.000,00 R$ 4,560 R$ 9.120,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

30/08/2022 -
16:14:35

50 MG COM REV
CT BL AL PLAS
BR OPC X 50

ASPEN PHARMA
INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA
LTDA

2.000,00 R$ 4,560 R$ 9.120,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:19

CX C/ 50 CP ASPEN / ASPEN
PHARMA

2.000,00 R$ 7,320 R$ 14.640,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
16:59:48

CPR FARMOQUIMICA 2.000,00 R$ 4,560 R$ 9.120,000 Sim

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

AZATIOPRINA 50
MG. Especificação
:

CRISTALIA 2.000,00 R$ 4,230 R$ 8.460,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

CRISTALIA CRISTALIA 2.000,00 R$ 0,880 R$ 1.760,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

CRISTALIA CRISTALIA 2.000,00 R$ 4,560 R$ 9.120,000 Não

0023 - AZITROMICINA 1G. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 1G; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

30/08/2022 -
16:16:04

40 MG/ML PO
SUS OR CT FR
PLAS OPC X 22,5

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

2.000,00 R$ 11,990 R$ 23.980,000 Sim

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
17:15:58

CPR PRATI 2.000,00 R$ 11,990 R$ 23.980,000 Sim

0024 - AZITROMICINA 500 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 500 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DMB -
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

34.093.466/0001-
09

26/08/2022 -
13:57:28

CPR PHARLAB 10.000,00 R$ 2,000 R$ 20.000,000 Sim

BIOMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELI

38.329.458/0001-
61

29/08/2022 -
09:36:13

CPR MEDQUIMICA 10.000,00 R$ 3,053 R$ 30.530,000 Sim

REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

17.263.792/0001-
90

29/08/2022 -
09:43:53

prati prati 10.000,00 R$ 2,060 R$ 20.600,000 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
11:35:31

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

10.000,00 R$ 3,053 R$ 30.530,000 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:55:48

MEDQUIMICA MEDQUIMICA 10.000,00 R$ 4,000 R$ 40.000,000 Sim
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C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

30/08/2022 -
16:17:38

COMPRIMIDO
500MG

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

10.000,00 R$ 3,052 R$ 30.520,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
08:41:19

1256801830056 GENÉRICO 10.000,00 R$ 3,050 R$ 30.500,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:19

CX C/ 150 CP PRATI / PRATI
DONADUZZI &
CIA

10.000,00 R$ 3,050 R$ 30.500,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
14:54:37

COMPRIMIDO GEOLAB 10.000,00 R$ 3,050 R$ 30.500,000 Não

A2 DISTRIBUIDORA
BRASIL LTDA

38.140.640/0001-
70

31/08/2022 -
16:03:23

MEDQUIQUIMICA MEDQUIMICA 10.000,00 R$ 2,900 R$ 29.000,000 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

31/08/2022 -
16:12:33

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

10.000,00 R$ 3,050 R$ 30.500,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
16:42:48

Medquimica Medquimica 10.000,00 R$ 3,053 R$ 30.530,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
17:16:30

CPR PRATI 10.000,00 R$ 3,050 R$ 30.500,000 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

31/08/2022 -
17:43:10

comprimido pharlab 10.000,00 R$ 3,053 R$ 30.530,000 Sim

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

AZITROMICINA
500 MG.
Especificação

PHARMASCIENCE 10.000,00 R$ 1,990 R$ 19.900,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

PHARLAB PHARLAB 10.000,00 R$ 1,600 R$ 16.000,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

10.000,00 R$ 3,050 R$ 30.500,000 Não

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:55

CPR GENERICO/MED
QUIMICA

10.000,00 R$ 3,053 R$ 30.530,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:19:20

GERMED GERMED 10.000,00 R$ 0,980 R$ 9.800,000 Não

0025 - AZITROMICINA DI-HIDRATADA 200MG/5ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 200MG/5ML; FORMA
FARMACÊUTICA: PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL + DILUENTE + SERINGA DOSADORA; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
FRASCO DE 15 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

30/08/2022 -
16:18:16

FRASCO
250MG/5ML

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

5.000,00 R$ 15,042 R$ 75.210,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
08:41:59

1256801850081 GENÉRICO 5.000,00 R$ 15,040 R$ 75.200,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:19

CX C/ 50 FR PRATI / PRATI
DONADUZZI &
CIA

5.000,00 R$ 15,040 R$ 75.200,000 Não

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

31/08/2022 -
16:12:33

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

5.000,00 R$ 15,040 R$ 75.200,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
16:43:13

Prati Prati 5.000,00 R$ 15,043 R$ 75.215,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
17:16:59

FR PRATI 5.000,00 R$ 15,040 R$ 75.200,000 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

31/08/2022 -
17:43:39

frasco prati 5.000,00 R$ 15,043 R$ 75.215,000 Sim

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

AZITROMICINA
DI-HIDRATADA
200MG/5ML

PHARMASCIENCE 5.000,00 R$ 16,900 R$ 84.500,000 Não
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Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

PHARLAB PHARLAB 5.000,00 R$ 10,400 R$ 52.000,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

BRAINFARMA BRAINFARMA 5.000,00 R$ 15,040 R$ 75.200,000 Não

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:56

FRASCO GENERICO/PHARLAB 5.000,00 R$ 15,043 R$ 75.215,000 Sim

0026 - BENZILPENICILINA BENZANTINA 1.200.000UI. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 1.200.000UI; FORMA
FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DMB -
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

34.093.466/0001-
09

26/08/2022 -
13:58:04

AMPOLA TEUTO 5.000,00 R$ 13,000 R$ 65.000,000 Sim

BIOMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELI

38.329.458/0001-
61

29/08/2022 -
09:36:13

AMP TEUTO 5.000,00 R$ 20,710 R$ 103.550,000 Sim

REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

17.263.792/0001-
90

29/08/2022 -
09:44:55

teuto teuto 5.000,00 R$ 20,800 R$ 104.000,000 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:55:49

TEUTO TEUTO 5.000,00 R$ 25,000 R$ 125.000,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
08:43:12

1037001000025 BEPEBEN 5.000,00 R$ 20,710 R$ 103.550,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:19

CX C/ 50 FA TEUTO /
LABORATORIO
TEUTO

5.000,00 R$ 20,710 R$ 103.550,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
14:54:58

AMPOLA TEUTO 5.000,00 R$ 20,710 R$ 103.550,000 Não

A2 DISTRIBUIDORA
BRASIL LTDA

38.140.640/0001-
70

31/08/2022 -
16:03:55

TEUTO TEUTO 5.000,00 R$ 20,500 R$ 102.500,000 Sim

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
16:43:56

Teuto Teuto 5.000,00 R$ 20,710 R$ 103.550,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
17:17:32

AMP TEUTO 5.000,00 R$ 20,700 R$ 103.500,000 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

31/08/2022 -
17:44:05

ampola teuto 5.000,00 R$ 20,710 R$ 103.550,000 Sim

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

TEUTO TEUTO 5.000,00 R$ 26,000 R$ 130.000,000 Não

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:19:20

TEUTO TEUTO 5.000,00 R$ 10,080 R$ 50.400,000 Não

0027 - BENZILPENICILINA BENZANTINA 600.000UI. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 600.000UI; FORMA FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

17.263.792/0001-
90

29/08/2022 -
10:38:30

teuto teuto 2.000,00 R$ 31,800 R$ 63.600,000 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:55:50

TEUTO TEUTO 2.000,00 R$ 25,000 R$ 50.000,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
08:44:18

1037001000017 BEPEBEN 2.000,00 R$ 20,710 R$ 41.420,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:20

CX C/ 50 FA TEUTO /
LABORATORIO
TEUTO

2.000,00 R$ 20,710 R$ 41.420,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
14:55:36

AMPOLA TEUTO 2.000,00 R$ 20,710 R$ 41.420,000 Não
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A2 DISTRIBUIDORA
BRASIL LTDA

38.140.640/0001-
70

31/08/2022 -
16:04:59

TEUTO TEUTO 2.000,00 R$ 20,500 R$ 41.000,000 Sim

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
16:44:19

Teuto Teuto 2.000,00 R$ 20,710 R$ 41.420,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
17:18:00

AMP TEUTO 2.000,00 R$ 20,700 R$ 41.400,000 Sim

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

BENZILPENICILINA
BENZANTINA
600.000

TEUTO 2.000,00 R$ 17,800 R$ 35.600,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

TEUTO TEUTO 2.000,00 R$ 26,000 R$ 52.000,000 Não

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:19:20

TEUTO TEUTO 2.000,00 R$ 13,740 R$ 27.480,000 Não

0028 - BENZOILMETRONIDAZOL 40 MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 40 MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA:
SUSPENSÃO ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 120 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
08:45:07

1057101250028 FLAGIMAX 10.000,00 R$ 16,890 R$ 168.900,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:20

CX C/ 100 FR BELFAR /
BELFAR LTDA

10.000,00 R$ 16,890 R$ 168.900,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
17:18:29

FR EMS 10.000,00 R$ 16,890 R$ 168.900,000 Sim

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

BENZOILMETRONIDAZOL
40 MG/ML. Espec

EMS 10.000,00 R$ 19,190 R$ 191.900,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

BELFAR BELFAR 10.000,00 R$ 11,830 R$ 118.300,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

BELFAR BELFAR 10.000,00 R$ 16,890 R$ 168.900,000 Não

0029 - BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 5 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
11:36:02

GEOLAB GEOLAB 25.000,00 R$ 0,120 R$ 3.000,000 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:55:50

GEOLAB GEOLAB 25.000,00 R$ 1,000 R$ 25.000,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

30/08/2022 -
16:22:10

COMPRIMIDO
5MG

LABORATÓRIO
TEUTO
BRASILEIRO S/A

25.000,00 R$ 0,176 R$ 4.400,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:20

CX C/ 500 CP GEOLAB /
GEOLAB
INDUSTRIA

25.000,00 R$ 0,170 R$ 4.250,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
14:56:01

COMPRIMIDO GEOLAB 25.000,00 R$ 0,170 R$ 4.250,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
16:44:42

Geolab Geolab 25.000,00 R$ 0,177 R$ 4.425,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
17:18:55

CPR PRATI 25.000,00 R$ 0,170 R$ 4.250,000 Sim

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

BESILATO DE
ANLODIPINO 5
MG. Especi

VITAMEDIC 25.000,00 R$ 0,140 R$ 3.500,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

GEOLAB GEOLAB 25.000,00 R$ 0,040 R$ 1.000,000 Não
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F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

GEOLAB GEOLAB 25.000,00 R$ 0,170 R$ 4.250,000 Não

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:55

CPR GENERICO/GEOLAB 25.000,00 R$ 0,177 R$ 4.425,000 Sim

0030 - BROMAZEPAM 3 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 3 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
11:36:28

TEUTO TEUTO 10.000,00 R$ 0,330 R$ 3.300,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:20

CX C/ 30 CP UNIAO QUIMICA /
UNIAO QUIMICA

10.000,00 R$ 0,330 R$ 3.300,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
14:56:23

COMPRIMIDO TEUTO 10.000,00 R$ 0,330 R$ 3.300,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
17:19:18

CPR GERMED 10.000,00 R$ 0,330 R$ 3.300,000 Sim

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

BROMAZEPAM 3
MG. Especificação
: CO

CRISTALIA 10.000,00 R$ 0,460 R$ 4.600,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

NEO QUIMICA NEO QUIMICA 10.000,00 R$ 0,140 R$ 1.400,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

NEO QUIMICA NEO QUIMICA 10.000,00 R$ 0,330 R$ 3.300,000 Não

0031 - BROMAZEPAM 6 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 6 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
11:36:52

TEUTO TEUTO 5.000,00 R$ 0,483 R$ 2.415,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:20

CX C/ 30 CP UNIAO QUIMICA /
UNIAO QUIMICA

5.000,00 R$ 0,480 R$ 2.400,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
14:57:48

COMPRIMIDO TEUTO 5.000,00 R$ 0,480 R$ 2.400,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
17:19:50

CPR GERMED 5.000,00 R$ 0,480 R$ 2.400,000 Sim

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

BROMAZEPAM 6
MG. Especificação
: CO

TEUTO 5.000,00 R$ 0,300 R$ 1.500,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

NEO QUIMICA NEO QUIMICA 5.000,00 R$ 0,280 R$ 1.400,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

NEO QUIMICA NEO QUIMICA 5.000,00 R$ 0,480 R$ 2.400,000 Não

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:19:16

E MS E MS 5.000,00 R$ 0,190 R$ 950,000 Não

0032 - BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 0,25 MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 20 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
11:37:31

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

5.000,00 R$ 2,837 R$ 14.185,000 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:55:50

HIPOLABOR HIPOLABOR 5.000,00 R$ 4,000 R$ 20.000,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

30/08/2022 -
16:24:45

0,25 MG/ML SOL
INAL CT FR PLAS
OPC GOT X

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

5.000,00 R$ 2,836 R$ 14.180,000 Sim
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D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
08:46:03

1256800900018 GENÉRICO 5.000,00 R$ 2,830 R$ 14.150,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:20

CX C/ 200 FR PRATI / PRATI
DONADUZZI &
CIA

5.000,00 R$ 2,830 R$ 14.150,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
14:58:16

FRASCO HIPOLABOR 5.000,00 R$ 2,830 R$ 14.150,000 Não

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

31/08/2022 -
16:12:33

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

5.000,00 R$ 2,830 R$ 14.150,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
17:20:15

FR PRATI 5.000,00 R$ 2,830 R$ 14.150,000 Sim

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

BROMETO DE
IPRATRÓPIO
0,25MG/ML. Es

HIPOLABOR 5.000,00 R$ 2,990 R$ 14.950,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

5.000,00 R$ 1,810 R$ 9.050,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

PRATI PRATI 5.000,00 R$ 2,830 R$ 14.150,000 Não

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:19:21

HIPOLABOR HIPOLABOR 5.000,00 R$ 1,540 R$ 7.700,000 Não

0033 - BROMETO DE PIRIDOSTIGMINA 60 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 60MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
11:37:56

CELLERA CELLERA 1.000,00 R$ 1,527 R$ 1.527,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

30/08/2022 -
16:25:21

60 MG COM CT
FR VD AMB X 20

CELLERA
FARMACÊUTICA
S.A

1.000,00 R$ 1,526 R$ 1.526,000 Sim

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
17:20:47

CPR BIOLAB 1.000,00 R$ 1,520 R$ 1.520,000 Sim

0034 - BROMETO DE TIOTRÓPIO 2,5MCG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 2,5MCG; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
PARA INALAÇÃO ORAL + INALADOR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 4ML 60 DOSES
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

30/08/2022 -
16:26:03

18 MCG CAP GEL
DURA CT 3 BL
AL/AL X 10

BOEHRINGER
INGELHEIM DO
BRASIL QUÍMICA
E

300,00 R$ 801,140 R$ 240.342,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:21

SPIRIVA
RESPIMAT

BOEHRINGER /
BOEHRINGER
INGELHEIM

300,00 R$ 801,150 R$ 240.345,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
17:21:19

FR PRATI 300,00 R$ 801,150 R$ 240.345,000 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

31/08/2022 -
17:44:53

frasco boheringer 300,00 R$ 801,150 R$ 240.345,000 Sim

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

BROMETO DE
TIOTRÓPIO
2,5MCG. Especi

BOEHRINGER 300,00 R$ 702,000 R$ 210.600,000 Não

0035 - BROMOPRIDA 10MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 10 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

BIOMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELI

38.329.458/0001-
61

29/08/2022 -
09:36:17

CPR GERMED 10.000,00 R$ 2,443 R$ 24.430,000 Sim
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EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
11:38:26

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

10.000,00 R$ 2,443 R$ 24.430,000 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:55:50

MEDLEY MEDLEY 10.000,00 R$ 5,000 R$ 50.000,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

30/08/2022 -
16:32:41

10 MG COM CT
BL AL PLAS
TRANS X 800

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

10.000,00 R$ 2,442 R$ 24.420,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
08:46:42

1256801800025 GENÉRICO 10.000,00 R$ 2,440 R$ 24.400,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:21

CX C/ 800 CP PRATI / PRATI
DONADUZZI &
CIA

10.000,00 R$ 2,440 R$ 24.400,000 Não

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

31/08/2022 -
16:12:33

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

10.000,00 R$ 0,200 R$ 2.000,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
17:21:44

CPR PRATI 10.000,00 R$ 2,440 R$ 24.400,000 Sim

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

BROMOPRIDA
10MG.
Especificação : CO

PRATI 10.000,00 R$ 0,350 R$ 3.500,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

10.000,00 R$ 0,300 R$ 3.000,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

10.000,00 R$ 2,440 R$ 24.400,000 Não

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:56

CPR GENERICO/PRATI
DONADUZZI

10.000,00 R$ 2,443 R$ 24.430,000 Sim

0036 - BROMOPRIDA 10MG/2ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 10MG/2ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA COM 2 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
11:38:54

WASSER WASSER 3.000,00 R$ 6,977 R$ 20.931,000 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:55:51

UNIAO Q UNIAO Q 3.000,00 R$ 10,000 R$ 30.000,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
08:47:28

1134301300018 GENÉRICO 3.000,00 R$ 6,970 R$ 20.910,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:11

CX C/ 100 AM HIPOLABOR /
HIPOLABOR
FARMACEUTICA

3.000,00 R$ 6,970 R$ 20.910,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
14:59:46

AMPOLA FRESENIUS 3.000,00 R$ 6,970 R$ 20.910,000 Não

A2 DISTRIBUIDORA
BRASIL LTDA

38.140.640/0001-
70

31/08/2022 -
16:06:17

WASSER WASSER 3.000,00 R$ 6,900 R$ 20.700,000 Sim

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
16:45:07

Fresenius Fresenius 3.000,00 R$ 6,977 R$ 20.931,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
17:22:10

AMP PRATI 3.000,00 R$ 6,970 R$ 20.910,000 Sim

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

BROMOPRIDA
10MG/2ML.
Especificação

PRATI 3.000,00 R$ 2,990 R$ 8.970,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

HIPOLABOR HIPOLABOR 3.000,00 R$ 4,960 R$ 14.880,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

U. QUIMICA U. QUIMICA 3.000,00 R$ 6,970 R$ 20.910,000 Não
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CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

31/08/2022 -
20:30:49

UNIAO QUIMICA UNIAO QUIMICA 3.000,00 R$ 3,600 R$ 10.800,000 Não

ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

40.455.009/0001-
01

01/09/2022 -
00:02:29

100 X 2ML HIPOLABOR 3.000,00 R$ 6,900 R$ 20.700,000 Sim

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:54

AMPOLA GENERICO/HIPOLABOR 3.000,00 R$ 6,977 R$ 20.931,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:19:21

HIPOLABOR HIPOLABOR 3.000,00 R$ 4,340 R$ 13.020,000 Não

0037 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 20MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA COM 1ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

BIOMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELI

38.329.458/0001-
61

29/08/2022 -
09:35:47

AMP HIPOLABOR 4.000,00 R$ 5,487 R$ 21.948,000 Sim

REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

17.263.792/0001-
90

29/08/2022 -
09:49:13

hipolabor hipolabor 4.000,00 R$ 3,500 R$ 14.000,000 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
11:39:25

HIPOLABOR HIPOLABOR 4.000,00 R$ 5,487 R$ 21.948,000 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:55:51

HIPOLABOR HIPOLABOR 4.000,00 R$ 6,000 R$ 24.000,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
08:48:07

1108500430011 GENÉRICO 4.000,00 R$ 5,480 R$ 21.920,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:12

CX C/ 100 AM FARMACE /
FARMACE
INDUSTRIA

4.000,00 R$ 5,480 R$ 21.920,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
15:02:46

AMPOLA HYPOFARMA 4.000,00 R$ 5,480 R$ 21.920,000 Não

A2 DISTRIBUIDORA
BRASIL LTDA

38.140.640/0001-
70

31/08/2022 -
16:07:08

HIPOLABOR HIPOLABOR 4.000,00 R$ 5,400 R$ 21.600,000 Sim

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
16:45:29

Hypofarma Hypofarma 4.000,00 R$ 5,487 R$ 21.948,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
17:22:34

AMP UNIÃO 4.000,00 R$ 5,480 R$ 21.920,000 Sim

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

HYPOFARMA HYPOFARMA 4.000,00 R$ 1,780 R$ 7.120,000 Não

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:19:21

HYPOFARMA HYPOFARMA 4.000,00 R$ 1,470 R$ 5.880,000 Não

0038 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG/ML + DIPIRONA 500MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 4MG +
500MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA COM 5ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:55:51

HIPOLABOR HIPOLABOR 5.000,00 R$ 10,000 R$ 50.000,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:12

CX C/ 50 AM HYPOFARMA /
HYPOFARMA
INSTITUTO

5.000,00 R$ 8,020 R$ 40.100,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
15:03:40

AMPOLA TEUTO 5.000,00 R$ 8,020 R$ 40.100,000 Não

A2 DISTRIBUIDORA
BRASIL LTDA

38.140.640/0001-
70

31/08/2022 -
16:07:53

HIPOLABOR HIPOLABOR 5.000,00 R$ 8,000 R$ 40.000,000 Sim

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
16:45:52

Hypofarma Hypofarma 5.000,00 R$ 8,027 R$ 40.135,000 Não
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FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
17:22:58

AMP UNIÃO 5.000,00 R$ 8,020 R$ 40.100,000 Sim

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

HYPOFARMA HYPOFARMA 5.000,00 R$ 4,300 R$ 21.500,000 Não

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:19:21

HYPOFARMA HYPOFARMA 5.000,00 R$ 2,660 R$ 13.300,000 Não

0039 - CÁLCIO CITRATO MALATO 250MG + COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 2,5MCG. Especificação : COMPOSIÇÃO:
CÁLCIO CITRATO MALATO 250MG + COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 2,5MCG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

30/08/2022 -
16:35:33

7000 UI CAP
MOLE CT BL AL
PLAS PVC/PVDC

UNIÃO QUÍMICA
FARMACÊUTICA
NACIONAL S/A

2.000,00 R$ 4,690 R$ 9.380,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:12

C X C/ 30 CP EUROFARMA /
EUROFARMA
LABORATORIOS

2.000,00 R$ 4,690 R$ 9.380,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
17:25:54

CPR UNIÃO 2.000,00 R$ 4,690 R$ 9.380,000 Sim

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

CÁLCIO CITRATO
MALATO 250MG
+ COLEC

BRASTERAPICA 2.000,00 R$ 1,540 R$ 3.080,000 Não

0040 - CANDESARTANA CILEXETILA 16 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 16MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

30/08/2022 -
16:36:12

16 MG COM CT
BL AL/AL X 30

SANDOZ DO
BRASIL
INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA

2.000,00 R$ 6,652 R$ 13.304,000 Sim

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
17:28:31

CPR NOVA QUIMICA 2.000,00 R$ 6,650 R$ 13.300,000 Sim

0041 - CAPTOPRIL 25 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 25 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
11:40:00

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

50.000,00 R$ 0,080 R$ 4.000,000 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:55:52

GEOLAB GEOLAB 50.000,00 R$ 1,000 R$ 50.000,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
08:48:48

1256801530087 GENÉRICO 50.000,00 R$ 0,110 R$ 5.500,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
08:56:39

50 MG COM CT
BL AL PLAS PVC
TRANS X 30

GEOLAB
INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA
S/A

50.000,00 R$ 0,110 R$ 5.500,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:12

CX C/ 750 CP GEOLAB /
GEOLAB
INDUSTRIA

50.000,00 R$ 0,140 R$ 7.000,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
15:04:15

COMPRIMIDO GEOLAB 50.000,00 R$ 0,110 R$ 5.500,000 Não

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

31/08/2022 -
16:12:33

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

50.000,00 R$ 0,030 R$ 1.500,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
16:46:23

Sanval Sanval 50.000,00 R$ 0,117 R$ 5.850,000 Não
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FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
17:28:57

CPR PRATI 50.000,00 R$ 0,110 R$ 5.500,000 Sim

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

CAPTOPRIL 25
MG. Especificação
: CO

PRATI 50.000,00 R$ 0,080 R$ 4.000,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

PHARLAB PHARLAB 50.000,00 R$ 0,040 R$ 2.000,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

50.000,00 R$ 0,110 R$ 5.500,000 Não

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:19:21

GEOLAB GEOLAB 50.000,00 R$ 0,080 R$ 4.000,000 Não

0042 - CAPTOPRIL 50 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 50 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
08:49:34

1256801530125 GENÉRICO 50.000,00 R$ 0,160 R$ 8.000,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
08:57:18

COMPRIMIDO
50MG

GEOLAB
INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA
S/A

50.000,00 R$ 0,161 R$ 8.050,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:13

CX C/ 300 CP PRATI / PRATI
DONADUZZI &
CIA

50.000,00 R$ 0,160 R$ 8.000,000 Não

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

31/08/2022 -
16:12:33

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

50.000,00 R$ 0,060 R$ 3.000,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
17:29:19

CPR PRATI 50.000,00 R$ 0,160 R$ 8.000,000 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

31/08/2022 -
17:45:25

comprimido geolab 50.000,00 R$ 0,167 R$ 8.350,000 Sim

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

CAPTOPRIL 50
MG. Especificação
: CO

PRATI 50.000,00 R$ 0,110 R$ 5.500,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

50.000,00 R$ 0,100 R$ 5.000,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

50.000,00 R$ 0,160 R$ 8.000,000 Não

0043 - CARBAMAZEPINA 200 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 200 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DMB -
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

34.093.466/0001-
09

26/08/2022 -
14:00:44

CPR TEUTO 50.000,00 R$ 0,230 R$ 11.500,000 Sim

BIOMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELI

38.329.458/0001-
61

29/08/2022 -
09:36:02

CPR TEUTO 50.000,00 R$ 0,330 R$ 16.500,000 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:55:53

CRISTALIA CRISTALIA 50.000,00 R$ 3,000 R$ 150.000,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
08:50:18

1037004720045 GENÉRICO 50.000,00 R$ 0,330 R$ 16.500,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
08:58:28

200 MG COM CT
BL AL PLAS
TRANS X 50

LABORATÓRIO
TEUTO
BRASILEIRO S/A

50.000,00 R$ 0,330 R$ 16.500,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:13

CX C/ 30 CP NEO QUIMICA /
BRAINFARMA
INDUSTRIA

50.000,00 R$ 0,400 R$ 20.000,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
15:12:00

COMPRIMIDO TEUTO 50.000,00 R$ 0,330 R$ 16.500,000 Não



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/10/2022 às 08:42:23.
Código verificador: 39AEED

Página 74 de 1279

A2 DISTRIBUIDORA
BRASIL LTDA

38.140.640/0001-
70

31/08/2022 -
16:08:58

TEUTO TEUTO 50.000,00 R$ 0,330 R$ 16.500,000 Sim

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
16:46:44

Cristalia Cristalia 50.000,00 R$ 0,330 R$ 16.500,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
17:29:45

CPR TEUTO 50.000,00 R$ 0,330 R$ 16.500,000 Sim

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

CARBAMAZEPINA
200 MG.
Especificação

CRISTALIA 50.000,00 R$ 0,400 R$ 20.000,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

CRISTALIA CRISTALIA 50.000,00 R$ 0,370 R$ 18.500,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

U. QUIMICA U. QUIMICA 50.000,00 R$ 0,330 R$ 16.500,000 Não

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

31/08/2022 -
20:31:29

UNIAO QUIMICA UNIAO QUIMICA 50.000,00 R$ 0,300 R$ 15.000,000 Não

0044 - CARBAMAZEPINA 400 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 400 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
11:40:25

TEUTO TEUTO 20.000,00 R$ 1,867 R$ 37.340,000 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:55:53

CRISTALIA CRISTALIA 20.000,00 R$ 3,000 R$ 60.000,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
08:51:02

1029800440084 TEGRETARD 20.000,00 R$ 1,860 R$ 37.200,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
09:10:38

200 MG COM CT
BL AL PLAS
TRANS X 50

LABORATÓRIO
TEUTO
BRASILEIRO S/A

20.000,00 R$ 1,867 R$ 37.340,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:13

CX C/ 200 CP CRISTALIA /
CRISTALIA
PRODUTOS

20.000,00 R$ 1,860 R$ 37.200,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
15:12:23

COMPRIMIDO CRISTALIA 20.000,00 R$ 1,860 R$ 37.200,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
16:47:05

Cristalia Cristalia 20.000,00 R$ 1,867 R$ 37.340,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
17:30:18

CPR TEUTO 20.000,00 R$ 1,860 R$ 37.200,000 Sim

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

CARBAMAZEPINA
400 MG.
Especificação

CRISTALIA 20.000,00 R$ 1,990 R$ 39.800,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

CRISTALIA CRISTALIA 20.000,00 R$ 0,680 R$ 13.600,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

CRISTALIA CRISTALIA 20.000,00 R$ 1,860 R$ 37.200,000 Não

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

31/08/2022 -
20:31:49

CRISTALIA CRISTALIA 20.000,00 R$ 0,740 R$ 14.800,000 Não

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:19:22

CRISTALIA CRISTALIA 20.000,00 R$ 0,840 R$ 16.800,000 Não

0045 - CARBONATO DE CÁLCIO 1.250MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 1250MG, EQUIVALENTE A 500MG DE CÁLCIO;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:55:54

NUTIVIT NUTIVIT 10.000,00 R$ 3,000 R$ 30.000,000 Sim
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D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
08:52:08

RDC Nº 199, DE
26 DE OUTUBRO
DE 2006

GENÉRICO 10.000,00 R$ 2,070 R$ 20.700,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
09:11:14

1.250 MG COM
CT BL AL PLAS
PVDC TRANS X

MEDICAMEN
BIOTECH LTD

10.000,00 R$ 2,072 R$ 20.720,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:13

FR C/ 60 CP NATULAB /
NATULAB
LABORATORIO

10.000,00 R$ 2,070 R$ 20.700,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
16:47:30

Vitamed Vitamed 10.000,00 R$ 2,073 R$ 20.730,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
17:30:43

CPR BIOLAB 10.000,00 R$ 2,070 R$ 20.700,000 Sim

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

CARBONATO DE
CÁLCIO 1.250MG.
Especi

SOINVIE 10.000,00 R$ 0,180 R$ 1.800,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

SOINVIE SOINVIE 10.000,00 R$ 0,230 R$ 2.300,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

NATULAB NATULAB 10.000,00 R$ 2,070 R$ 20.700,000 Não

0046 - CARBONATO DE CÁLCIO 500MG + COLECALCIFEROL 1.000UI. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 500MG + 1000UI;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:55:54

NUTIVIT NUTIVIT 2.000,00 R$ 3,000 R$ 6.000,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
09:11:53

COMPRIMIDO
500MG + 1000UI

MEDICAMEN
BIOTECH LTD

2.000,00 R$ 2,890 R$ 5.780,000 Sim

Estratti Vegetali
Farmacia e
Manipulação Eireli

04.162.170/0001-
23

31/08/2022 -
14:18:52

CARBONATO DE
CÁLCIO 500MG +
COLECALCIFER

MARCA PROPRIA
MED.
MANIPULADO

2.000,00 R$ 2,000 R$ 4.000,000 Sim

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
17:31:08

CPR BIOLAB 2.000,00 R$ 2,890 R$ 5.780,000 Sim

0047 - CARBONATO DE CÁLCIO 600MG + COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 200UI. Especificação : CONCENTRAÇÃO:
CARBONATO DE CÁLCIO 600MG + COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 200UI; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:56:08

NUTIVIT NUTIVIT 2.000,00 R$ 3,000 R$ 6.000,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
09:12:31

COMPRIMIDO
600MG 200UI

MEDICAMEN
BIOTECH LTD

2.000,00 R$ 2,890 R$ 5.780,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:13

CX C/ 60 CP CELLERA /
CELLERA
FARMACEUTICA

2.000,00 R$ 2,890 R$ 5.780,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
17:31:32

CPR BIOLAB 2.000,00 R$ 2,890 R$ 5.780,000 Sim

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

CARBONATO DE
CÁLCIO 600MG +
COLECAL

SOINVIE 2.000,00 R$ 0,180 R$ 360,000 Não

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:19:22

VITAMED VITAMED 2.000,00 R$ 0,130 R$ 260,000 Não

0048 - CARBONATO DE CÁLCIO 600MG + COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 400UI. Especificação : CONCENTRAÇÃO:
CARBONATO DE CÁLCIO 600MG + COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 400UI; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:56:08

NUTIVIT NUTIVIT 10.000,00 R$ 2,000 R$ 20.000,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
09:13:15

600 MG + 400 UI
COM REV CT FR
PLAS OPC X

ALTHAIA S.A.
INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA

10.000,00 R$ 1,090 R$ 10.900,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:13

FR C/ 60 CP NATULAB /
NATULAB
LABORATORIO

10.000,00 R$ 1,090 R$ 10.900,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
16:47:53

Natulab Natulab 10.000,00 R$ 0,430 R$ 4.300,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
17:33:20

CPR BIOLAB 10.000,00 R$ 1,090 R$ 10.900,000 Sim

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

CARBONATO DE
CÁLCIO 600MG +
COLECAL

SOINVIE 10.000,00 R$ 0,180 R$ 1.800,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

SOINVIE SOINVIE 10.000,00 R$ 0,230 R$ 2.300,000 Não

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:19:22

VITAMED VITAMED 10.000,00 R$ 0,130 R$ 1.300,000 Não

0049 - CARBONATO DE LÍTIO 300 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 300 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

BIOMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELI

38.329.458/0001-
61

29/08/2022 -
09:36:02

CPR HIPOLABOR 10.000,00 R$ 5,470 R$ 54.700,000 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
11:40:55

HIPOLABOR HIPOLABOR 10.000,00 R$ 0,547 R$ 5.470,000 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:56:09

HIPOLABOR HIPOLABOR 10.000,00 R$ 1,000 R$ 10.000,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
08:52:44

1134301670044 GENÉRICO 10.000,00 R$ 0,540 R$ 5.400,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
09:13:52

300 MG COM LIB
PROL CT BL AL
PLAS TRANS

EUROFARMA
LABORATÓRIOS
S.A

10.000,00 R$ 0,546 R$ 5.460,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:14

CX C/ 500 CP HIPOLABOR /
HIPOLABOR
FARMACEUTICA

10.000,00 R$ 0,570 R$ 5.700,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
15:12:49

COMPRIMIDO HIPOLABOR 10.000,00 R$ 0,540 R$ 5.400,000 Não

A2 DISTRIBUIDORA
BRASIL LTDA

38.140.640/0001-
70

31/08/2022 -
16:09:32

HIPOLABOR HIPOLABOR 10.000,00 R$ 0,540 R$ 5.400,000 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

31/08/2022 -
16:12:33

BIOLAB BIOLAB 10.000,00 R$ 0,370 R$ 3.700,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
16:48:14

Cristalia Cristalia 10.000,00 R$ 0,547 R$ 5.470,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
17:33:43

CPR BIOLAB 10.000,00 R$ 0,540 R$ 5.400,000 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

31/08/2022 -
17:45:56

comprimido cristalia 10.000,00 R$ 0,547 R$ 5.470,000 Sim

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

CARBONATO DE
LÍTIO 300 MG.
Especifi

HIPOLABOR 10.000,00 R$ 0,470 R$ 4.700,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

BIOLAB BIOLAB 10.000,00 R$ 0,650 R$ 6.500,000 Não
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F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

HIPOLABOR HIPOLABOR 10.000,00 R$ 0,540 R$ 5.400,000 Não

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:19:22

HIPOLABOR HIPOLABOR 10.000,00 R$ 0,380 R$ 3.800,000 Não

0050 - CARBONATO DE LÍTIO 450 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 450 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
11:41:19

EUROFARMA EUROFARMA 10.000,00 R$ 4,190 R$ 41.900,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
09:14:29

450 MG COM LIB
PROL CT BL AL
PLAS TRANS

EUROFARMA
LABORATÓRIOS
S.A

10.000,00 R$ 4,190 R$ 41.900,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:14

CX C/ 60 CP EUROFARMA /
EUROFARMA
LABORATORIOS

10.000,00 R$ 4,190 R$ 41.900,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
17:35:00

CPR BIOLAB 10.000,00 R$ 4,190 R$ 41.900,000 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

31/08/2022 -
17:46:25

comprimido eurofarma 10.000,00 R$ 4,190 R$ 41.900,000 Sim

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

EUROFARMA EUROFARMA 10.000,00 R$ 3,330 R$ 33.300,000 Não

0051 - CARVEDILOL 12,5 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 12,5 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:56:10

E.M.S. E.M.S. 5.000,00 R$ 1,000 R$ 5.000,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
09:15:11

COMPRIMIDO
12,5 MG

EMS S/A 5.000,00 R$ 0,330 R$ 1.650,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:14

CX C/ 30 CP LEGRAND /
LEGRAND
PHARMA

5.000,00 R$ 0,330 R$ 1.650,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
16:49:09

EMS EMS 5.000,00 R$ 0,330 R$ 1.650,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
17:35:29

CPR NOVA QUIMICA 5.000,00 R$ 0,330 R$ 1.650,000 Sim

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

BIOLAB BIOLAB 5.000,00 R$ 0,180 R$ 900,000 Não

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:19:22

NOVAQUIMICA NOVAQUIMICA 5.000,00 R$ 0,160 R$ 800,000 Não

0052 - CARVEDILOL 25 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 25 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
09:15:42

COMPRIMIDO 25
MG

EMS S/A 5.000,00 R$ 0,560 R$ 2.800,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:14

CX C/ 30 CP LEGRAND /
LEGRAND
PHARMA

5.000,00 R$ 0,560 R$ 2.800,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
16:49:24

EMS EMS 5.000,00 R$ 0,560 R$ 2.800,000 Não
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FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
17:35:51

CPR NOVA QUIMICA 5.000,00 R$ 0,560 R$ 2.800,000 Sim

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

LEGRAND LEGRAND 5.000,00 R$ 0,250 R$ 1.250,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

BIOLAB BIOLAB 5.000,00 R$ 0,560 R$ 2.800,000 Não

0053 - CARVEDILOL 6,25 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 6,25 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
11:41:53

GERMED GERMED 5.000,00 R$ 0,493 R$ 2.465,000 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:56:10

E.M.S. E.M.S. 5.000,00 R$ 1,000 R$ 5.000,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
09:16:23

COMPRIMIDO
6,25 MG

EMS S/A 5.000,00 R$ 0,492 R$ 2.460,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:14

CX C/ 30 CP NOVA QUIMICA /
NOVA QUIMICA

5.000,00 R$ 0,490 R$ 2.450,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
16:49:51

EMS EMS 5.000,00 R$ 0,493 R$ 2.465,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
17:36:16

CPR NOVA QUIMICA 5.000,00 R$ 0,490 R$ 2.450,000 Sim

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

CARVEDILOL
6,25 MG.
Especificação :

EMS 5.000,00 R$ 0,190 R$ 950,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

BIOLAB BIOLAB 5.000,00 R$ 0,170 R$ 850,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

ZYDUS ZYDUS 5.000,00 R$ 0,490 R$ 2.450,000 Não

0054 - CEFALEXINA 250MG/5ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 250MG/5ML; FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO
ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 100 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
08:53:28

1037005090010 GENÉRICO 10.000,00 R$ 24,580 R$ 245.800,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
09:17:09

50 MG/ML PO
SUS OR CT FR
VD AMB X 100 ML

UNIÃO QUÍMICA
FARMACÊUTICA
NACIONAL S/A

10.000,00 R$ 24,582 R$ 245.820,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:15

50MG/ML 100ML ABL /
ANTIBIOTICOS
DO BRASIL

10.000,00 R$ 24,580 R$ 245.800,000 Não

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

31/08/2022 -
16:12:33

ANTIBIÓTICOS
DO BRASIL LTDA

ANTIBIÓTICOS
DO BRASIL LTDA

10.000,00 R$ 54,810 R$ 548.100,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
16:50:13

ABL ABL 10.000,00 R$ 24,583 R$ 245.830,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
17:36:39

FR TEUTO 10.000,00 R$ 24,580 R$ 245.800,000 Sim

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

CEFALEXINA
250MG/5ML.
Especificação

ABL 10.000,00 R$ 24,290 R$ 242.900,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

ABL
ANTIBIOTICO

ABL
ANTIBIOTICO

10.000,00 R$ 22,380 R$ 223.800,000 Não

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:19:17

TEUTO TEUTO 10.000,00 R$ 13,740 R$ 137.400,000 Não
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0055 - CEFALEXINA 500 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 500 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

BIOMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELI

38.329.458/0001-
61

29/08/2022 -
09:36:03

CPR TEUTO 50.000,00 R$ 1,617 R$ 80.850,000 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:10:38

TEUTO TEUTO 50.000,00 R$ 1,617 R$ 80.850,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
08:58:51

1037003820062 GENÉRICO 50.000,00 R$ 1,610 R$ 80.500,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
09:17:53

COMPRIMIDO
500MG

LABORATÓRIO
TEUTO
BRASILEIRO S/A

50.000,00 R$ 1,616 R$ 80.800,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:15

CX C/ 200 CA ABL /
ANTIBIOTICOS
DO BRASIL

50.000,00 R$ 1,610 R$ 80.500,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
15:13:36

COMPRIMIDO TEUTO 50.000,00 R$ 1,610 R$ 80.500,000 Não

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

31/08/2022 -
16:12:33

ANTIBIÓTICOS
DO BRASIL LTDA

ANTIBIÓTICOS
DO BRASIL LTDA

50.000,00 R$ 1,610 R$ 80.500,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
16:50:35

ABL ABL 50.000,00 R$ 1,617 R$ 80.850,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
17:37:03

CPR TEUTO 50.000,00 R$ 1,600 R$ 80.000,000 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

31/08/2022 -
17:46:57

comprimido teuto 50.000,00 R$ 1,617 R$ 80.850,000 Sim

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

CEFALEXINA 500
MG. Especificação
:

ABL 50.000,00 R$ 1,310 R$ 65.500,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

MULTILAB MULTILAB 50.000,00 R$ 1,180 R$ 59.000,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

ABL ABL 50.000,00 R$ 1,610 R$ 80.500,000 Não

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

31/08/2022 -
20:32:17

UNIAO QUIMICA UNIAO QUIMICA 50.000,00 R$ 0,620 R$ 31.000,000 Não

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:55

CPR GENERICO/TEUTO 50.000,00 R$ 1,617 R$ 80.850,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:19:17

ABL ABL 50.000,00 R$ 0,590 R$ 29.500,000 Não

0056 - CEFALOTINA SÓDICA 1G. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 1 G; FORMA FARMACÊUTICA: PÓ LIÓFILO PARA
SOLUÇÃO INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
09:00:05

1556200560045 GENÉRICO 20.000,00 R$ 10,110 R$ 202.200,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:15

CX C/ 100 FA BLAU / BLAU
FARMACEUTICA

20.000,00 R$ 10,110 R$ 202.200,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
15:14:00

AMPOLA ABL 20.000,00 R$ 10,110 R$ 202.200,000 Não

A2 DISTRIBUIDORA
BRASIL LTDA

38.140.640/0001-
70

31/08/2022 -
16:10:43

BLAU BLAU 20.000,00 R$ 10,000 R$ 200.000,000 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

31/08/2022 -
16:12:33

ANTIBIÓTICOS
DO BRASIL LTDA

ANTIBIÓTICOS
DO BRASIL LTDA

20.000,00 R$ 9,720 R$ 194.400,000 Não
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GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
16:50:56

ABL ABL 20.000,00 R$ 10,110 R$ 202.200,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
17:40:01

AMP HIPOFARMA 20.000,00 R$ 10,110 R$ 202.200,000 Sim

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

CEFALOTINA
SÓDICA 1G.
Especificaçã

ABL 20.000,00 R$ 6,750 R$ 135.000,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

BLAUSIEGEL BLAUSIEGEL 20.000,00 R$ 6,780 R$ 135.600,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

BLAU BLAU 20.000,00 R$ 10,110 R$ 202.200,000 Não

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

31/08/2022 -
20:32:32

BLAU BLAU 20.000,00 R$ 5,330 R$ 106.600,000 Não

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:57

AMPOLA GENERICO/BIOCHIMICO20.000,00 R$ 10,110 R$ 202.200,000 Sim

0057 - CETOCONAZOL 20 MG/G. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 20 MG/G; FORMA FARMACEUTICA: CREME TÓPICO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: BISNAGA 30G
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
11:42:58

HIPOLABOR HIPOLABOR 2.000,00 R$ 8,397 R$ 16.794,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
09:01:01

1410700690059 IZONAX 2.000,00 R$ 8,390 R$ 16.780,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
09:18:30

20 MG/G CREM
DERM CX 25 BG
AL X 20 G (EM

CRISTÁLIA
PRODUTOS
QUÍMICOS
FARMACÊUTICO

2.000,00 R$ 8,396 R$ 16.792,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:15

CX C/ 100 BG HIPOLABOR /
HIPOLABOR
FARMACEUTICA

2.000,00 R$ 8,390 R$ 16.780,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
15:14:29

BISNAGA GEOLAB 2.000,00 R$ 8,390 R$ 16.780,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
16:51:20

Hipolabor Hipolabor 2.000,00 R$ 8,397 R$ 16.794,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
17:40:33

BISN GLOBO 2.000,00 R$ 8,390 R$ 16.780,000 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

31/08/2022 -
17:47:29

bisnaga teuto 2.000,00 R$ 8,397 R$ 16.794,000 Sim

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

CETOCONAZOL
20 MG/G.
Especificação

PHARMASCIENCE 2.000,00 R$ 7,190 R$ 14.380,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

HIPOLABOR HIPOLABOR 2.000,00 R$ 5,500 R$ 11.000,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

HIPOLABOR HIPOLABOR 2.000,00 R$ 8,390 R$ 16.780,000 Não

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:58

BISNAGA GENERICO/GEOLAB 2.000,00 R$ 8,397 R$ 16.794,000 Sim

0058 - CETOCONAZOL 200 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 200 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:56:10

GLOBO GLOBO 10.000,00 R$ 2,000 R$ 20.000,000 Sim
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D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
09:01:46

1256801920055 GENÉRICO 10.000,00 R$ 0,740 R$ 7.400,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
09:19:09

COMPRIMIDO
200MG

CRISTÁLIA
PRODUTOS
QUÍMICOS
FARMACÊUTICO

10.000,00 R$ 0,746 R$ 7.460,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:15

CX C/ 30 CP PHARLAB /
PHARLAB
INDUSTRIA

10.000,00 R$ 0,740 R$ 7.400,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
15:14:56

COMPRIMIDO PRATIDONADUZZI 10.000,00 R$ 0,740 R$ 7.400,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
17:41:04

CPR GLOBO 10.000,00 R$ 0,740 R$ 7.400,000 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

31/08/2022 -
17:47:59

comprimido teuto 10.000,00 R$ 0,747 R$ 7.470,000 Sim

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

CETOCONAZOL
200 MG.
Especificação :

PHARMASCIENCE 10.000,00 R$ 0,490 R$ 4.900,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

PHARLAB PHARLAB 10.000,00 R$ 0,410 R$ 4.100,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

PHARLAB PHARLAB 10.000,00 R$ 0,740 R$ 7.400,000 Não

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:58

CPR GENERICO/PRATI
DONADUZZI

10.000,00 R$ 0,747 R$ 7.470,000 Sim

0059 - CETOCONAZOL SHAMPOO. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 2%; FORMA FARMACEUTICA: SHAMPOO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: FRASCO 120 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
09:07:37

1476100200029 GENÉRICO 2.000,00 R$ 6,660 R$ 13.320,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
09:19:47

FRASCO 120ML CRISTÁLIA
PRODUTOS
QUÍMICOS
FARMACÊUTICO

2.000,00 R$ 6,662 R$ 13.324,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:15

CX C/ 80 FR NATIVITA /
NATIVITA
INDUSTRIA

2.000,00 R$ 12,930 R$ 25.860,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
17:41:30

FR GLOBO 2.000,00 R$ 6,660 R$ 13.320,000 Sim

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

CETOCONAZOL
SHAMPOO.
Especificação

MEDQUIMCA 2.000,00 R$ 11,390 R$ 22.780,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

NATIVITA NATIVITA 2.000,00 R$ 7,890 R$ 15.780,000 Não

0060 - CIMETIDINA 200MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 200 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
11:43:25

TEUTO TEUTO 2.000,00 R$ 0,907 R$ 1.814,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
09:20:21

200 MG COM REV
CT BL AL PLAS
TRANS X 10

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

2.000,00 R$ 0,906 R$ 1.812,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:43

CX C/ 20 CP TEUTO /
LABORATORIO
TEUTO

2.000,00 R$ 0,900 R$ 1.800,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
17:41:55

CPR TEUTO 2.000,00 R$ 0,900 R$ 1.800,000 Sim
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HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

CIMETIDINA
200MG.
Especificação : C

PRATI 2.000,00 R$ 1,430 R$ 2.860,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

TEUTO TEUTO 2.000,00 R$ 0,740 R$ 1.480,000 Não

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:57

CPR GENERICO/TEUTO 2.000,00 R$ 0,907 R$ 1.814,000 Sim

0061 - CINARIZINA 25MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 25 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

BIOMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELI

38.329.458/0001-
61

29/08/2022 -
09:36:02

CPR RAMBAXY 10.000,00 R$ 1,137 R$ 11.370,000 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:11:15

RANBAXY RANBAXY 10.000,00 R$ 1,137 R$ 11.370,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
09:21:02

75 MG COM CT
BL AL PLAS
TRANS X 30

NOVA QUIMICA
FARMACÊUTICA
S/A

10.000,00 R$ 1,136 R$ 11.360,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:43

CX C/ 30 CP NEO QUIMICA /
BRAINFARMA
INDUSTRIA

10.000,00 R$ 1,130 R$ 11.300,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
17:42:49

CPR NEOQUIMICA 10.000,00 R$ 1,130 R$ 11.300,000 Sim

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

CINARIZINA
25MG.
Especificação : CO

NEOQUIMICA 10.000,00 R$ 0,480 R$ 4.800,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

31/08/2022 -
17:48:30

comprimido ranbaxy 10.000,00 R$ 1,137 R$ 11.370,000 Sim

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

NEO QUIMICA NEO QUIMICA 10.000,00 R$ 0,280 R$ 2.800,000 Não

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

31/08/2022 -
20:34:10

RANBAXY RANBAXY 10.000,00 R$ 0,310 R$ 3.100,000 Não

0062 - CINARIZINA 75MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 75 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:12:02

RANBAXY RANBAXY 10.000,00 R$ 1,343 R$ 13.430,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
09:21:40

75 MG COM CT
BL AL PLAS
TRANS X 30

NOVA QUIMICA
FARMACÊUTICA
S/A

10.000,00 R$ 1,342 R$ 13.420,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:43

CX C/ 30 CP NEO QUIMICA /
BRAINFARMA
INDUSTRIA

10.000,00 R$ 1,340 R$ 13.400,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

31/08/2022 -
17:48:57

comprimido ranbaxy 10.000,00 R$ 1,343 R$ 13.430,000 Sim

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
18:08:15

CPR NEOQUIMICA 10.000,00 R$ 1,340 R$ 13.400,000 Sim

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

NEO QUIMICA NEO QUIMICA 10.000,00 R$ 0,890 R$ 8.900,000 Não

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

31/08/2022 -
20:36:11

RANBAXY RANBAXY 10.000,00 R$ 0,430 R$ 4.300,000 Não

0063 - CIPROFIBRATO 100MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 100 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:12:33

MERCK MERCK 3.000,00 R$ 1,090 R$ 3.270,000 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:56:10

GEOLAB GEOLAB 3.000,00 R$ 2,000 R$ 6.000,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
09:11:42

1097402570063 GENÉRICO 3.000,00 R$ 1,090 R$ 3.270,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
09:22:14

COMPRIMIDO
100MG

BRAINFARMA
INDÚSTRIA
QUÍMICA E
FARMACÊUT

3.000,00 R$ 1,090 R$ 3.270,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:43

CX C/ 500 CP GEOLAB /
GEOLAB
INDUSTRIA

3.000,00 R$ 1,370 R$ 4.110,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
15:20:21

COMPRIMIDO BIOLAB 3.000,00 R$ 1,090 R$ 3.270,000 Não

A2 DISTRIBUIDORA
BRASIL LTDA

38.140.640/0001-
70

31/08/2022 -
16:11:35

HIPOLABOR HIPOLABOR 3.000,00 R$ 1,000 R$ 3.000,000 Sim

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

CIPROFIBRATO
100MG.
Especificação :

VITAMEDIC 3.000,00 R$ 0,720 R$ 2.160,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
18:08:42

CPR NEOQUIMICA 3.000,00 R$ 1,100 R$ 3.300,000 Sim

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

BIOLAB BIOLAB 3.000,00 R$ 0,810 R$ 2.430,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

NEO QUIMICA NEO QUIMICA 3.000,00 R$ 1,090 R$ 3.270,000 Não

ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

40.455.009/0001-
01

01/09/2022 -
00:02:30

60 CPR BIOLAB 3.000,00 R$ 1,000 R$ 3.000,000 Sim

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:58

CPR GENERICO/NEO
QUIMICA

3.000,00 R$ 1,090 R$ 3.270,000 Sim

0064 - CITRATO DE POTÁSSIO MONOHIDRATADO 1080 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 1080MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO DE LIBERACAO PROLONGADA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
09:22:45

1080 MG COM LIB
PROL CT FR
PLAS PVC OPC

APSEN
FARMACEUTICA
S/A

1.000,00 R$ 3,270 R$ 3.270,000 Sim

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
18:09:06

CPR APSEM 1.000,00 R$ 3,270 R$ 3.270,000 Sim

0065 - CLARITROMICINA 500 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 500 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

17.263.792/0001-
90

29/08/2022 -
09:53:49

ems ems 5.000,00 R$ 7,800 R$ 39.000,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
09:12:28

1410706280049 GENÉRICO 5.000,00 R$ 8,940 R$ 44.700,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
09:23:19

COMPRIMIDO
500MG

EMS S/A 5.000,00 R$ 8,940 R$ 44.700,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:45

CX C/ 490 CP PHARLAB /
PHARLAB
INDUSTRIA

5.000,00 R$ 8,940 R$ 44.700,000 Não

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

31/08/2022 -
16:12:33

PHARLAB PHARLAB 5.000,00 R$ 6,990 R$ 34.950,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

CLARITROMICINA
500 MG.
Especificaçã

PHARLAB 5.000,00 R$ 3,660 R$ 18.300,000 Não
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3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

31/08/2022 -
17:49:23

comprimido pharlab 5.000,00 R$ 8,940 R$ 44.700,000 Sim

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
18:09:35

CPR MEDLEY 5.000,00 R$ 8,940 R$ 44.700,000 Sim

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

PHARLAB PHARLAB 5.000,00 R$ 6,900 R$ 34.500,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

PHARLAB PHARLAB 5.000,00 R$ 8,940 R$ 44.700,000 Não

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

31/08/2022 -
20:36:24

PHARLAB PHARLAB 5.000,00 R$ 2,840 R$ 14.200,000 Não

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:58

CPR GENERICO/EMS 5.000,00 R$ 8,940 R$ 44.700,000 Sim

0066 - CLOBAZAM 10 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 10 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:45

CX C/ 20 CP MEDLEY /
SANOFI MEDLEY

10.000,00 R$ 1,880 R$ 18.800,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

31/08/2022 -
17:49:50

comprimido medley 10.000,00 R$ 1,887 R$ 18.870,000 Sim

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
18:10:02

CPR SANOFI 10.000,00 R$ 1,880 R$ 18.800,000 Sim

0067 - CLOBAZAM 20 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 20 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:45

CX C/ 20 CP MEDLEY /
SANOFI MEDLEY

10.000,00 R$ 2,510 R$ 25.100,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

31/08/2022 -
17:50:15

comprimido medley 10.000,00 R$ 2,510 R$ 25.100,000 Sim

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
18:10:23

CPR SANOFI 10.000,00 R$ 2,510 R$ 25.100,000 Sim

0068 - CLONAZEPAM 0,5 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 0,5 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:13:07

GEOLAB GEOLAB 10.000,00 R$ 0,130 R$ 1.300,000 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:56:11

GEOLAB GEOLAB 10.000,00 R$ 1,000 R$ 10.000,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:39

CX C/ 480 CP GEOLAB /
GEOLAB
INDUSTRIA

10.000,00 R$ 0,210 R$ 2.100,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
15:20:53

COMPRIMIDO GEOLAB 10.000,00 R$ 0,210 R$ 2.100,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
16:51:52

Geolab Geolab 10.000,00 R$ 0,213 R$ 2.130,000 Não
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HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

CLONAZEPAM
0,5 MG.
Especificação :

GEOLAB 10.000,00 R$ 0,180 R$ 1.800,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
18:10:55

CPR GEOLAB 10.000,00 R$ 0,210 R$ 2.100,000 Sim

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

GEOLAB GEOLAB 10.000,00 R$ 0,100 R$ 1.000,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

GEOLAB GEOLAB 10.000,00 R$ 0,210 R$ 2.100,000 Não

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:58

CPR GENERICO/GEOLAB 10.000,00 R$ 0,213 R$ 2.130,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:19:22

GEOLAB GEOLAB 10.000,00 R$ 0,120 R$ 1.200,000 Não

0069 - CLONAZEPAM 2 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 2 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:13:28

GEOLAB GEOLAB 20.000,00 R$ 0,140 R$ 2.800,000 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:56:11

GEOLAB GEOLAB 20.000,00 R$ 1,000 R$ 20.000,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
09:13:05

1410701210034 GENÉRICO 20.000,00 R$ 0,250 R$ 5.000,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:39

CX C/ 480 CP GEOLAB /
GEOLAB
INDUSTRIA

20.000,00 R$ 0,250 R$ 5.000,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
15:22:16

COMPRIMIDO GEOLAB 20.000,00 R$ 0,250 R$ 5.000,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
16:52:13

Geolab Geolab 20.000,00 R$ 0,253 R$ 5.060,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

CLONAZEPAM 2
MG. Especificação
: CO

PHARLAB 20.000,00 R$ 0,180 R$ 3.600,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
18:11:20

CPR GEOLAB 20.000,00 R$ 0,250 R$ 5.000,000 Sim

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

GEOLAB GEOLAB 20.000,00 R$ 0,080 R$ 1.600,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

GEOLAB GEOLAB 20.000,00 R$ 0,250 R$ 5.000,000 Não

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

31/08/2022 -
20:36:40

RANBAXY RANBAXY 20.000,00 R$ 0,050 R$ 1.000,000 Não

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:58

CPR GENERICO/GEOLAB 20.000,00 R$ 0,253 R$ 5.060,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:19:22

GEOLAB GEOLAB 20.000,00 R$ 0,120 R$ 2.400,000 Não

0070 - CLORETO DE POTÁSSIO 100 MG/ML (10%). Especificação : CONCENTRAÇÃO: 100 MG/ML (10%); FORMA
FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA 10ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:56:11

SAMTEC SAMTEC 5.000,00 R$ 1,000 R$ 5.000,000 Sim
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C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
09:24:20

AMPOLA
100MG/ML - 10ML

BLAU
FARMACÊUTICA
S.A

5.000,00 R$ 0,580 R$ 2.900,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:40

CX C/ 200 AM ISOFARMA /
HALEX ISTAR

5.000,00 R$ 0,850 R$ 4.250,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
15:22:39

AMPOLA SANTEC 5.000,00 R$ 0,580 R$ 2.900,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
16:52:33

Samtec Samtec 5.000,00 R$ 0,580 R$ 2.900,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

CLORETO DE
POTÁSSIO 100
MG/ML (10%)

HALEX ISTAR 5.000,00 R$ 0,710 R$ 3.550,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
18:11:42

AMP EQUIPLEX 5.000,00 R$ 0,580 R$ 2.900,000 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

SAMTEC SAMTEC 5.000,00 R$ 0,580 R$ 2.900,000 Não

0071 - CLORETO DE SÓDIO 0,9%.. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 9MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO NASAL;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO COM 30ML COM CONTA GOTAS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:56:11

AIRELA AIRELA 5.000,00 R$ 10,000 R$ 50.000,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
09:14:07

RESOLUÇÃO
RDC Nº 199, DE
26 DE OUTUBRO
D

CLORETO DE
SÓDIO 0,9%.

5.000,00 R$ 6,460 R$ 32.300,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
09:25:16

FRASCO 30ML EUROFARMA
LABORATÓRIOS
S.A

5.000,00 R$ 6,466 R$ 32.330,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:40

CX C/ 100 FR NATULAB /
NATULAB
LABORATORIO

5.000,00 R$ 6,460 R$ 32.300,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
16:52:57

Natulab Natulab 5.000,00 R$ 1,760 R$ 8.800,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

CLORETO DE
SÓDIO 0,9%..
Especificaç

BEKER 5.000,00 R$ 11,120 R$ 55.600,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
18:12:14

FR EQUIPLEX 5.000,00 R$ 6,460 R$ 32.300,000 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

AIRELA AIRELA 5.000,00 R$ 6,460 R$ 32.300,000 Não

0072 - CLORIDRATO DE AMANTADINA 100MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 10MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:14:02

MOMENTA MOMENTA 4.000,00 R$ 2,073 R$ 8.292,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
09:26:02

100 MG COM CT
BL AL PLAS PVC
TRANS X 30

EUROFARMA
LABORATÓRIOS
S.A

4.000,00 R$ 2,072 R$ 8.288,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:42

CX C/ 30 CP MOMENTA /
MOMENTA
FARMACEUTICA

4.000,00 R$ 2,070 R$ 8.280,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

31/08/2022 -
17:51:05

comprimido eurofarma 4.000,00 R$ 2,073 R$ 8.292,000 Sim

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
18:15:01

CPR TEUTO 4.000,00 R$ 2,070 R$ 8.280,000 Sim
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Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

EUROFARMA EUROFARMA 4.000,00 R$ 1,700 R$ 6.800,000 Não

0073 - CLORIDRATO DE AMBROXOL 30MG/5ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 30MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA:
XAROPE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO COM 100 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:56:11

BRASTERAPICA BRASTERAPICA 10.000,00 R$ 10,000 R$ 100.000,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
09:26:56

3MG/ML XPE CX
60 FR PLAS AMB
X 100ML + 6

FARMACE
INDÚSTRIA
QUÍMICO-
FARMACÊUTICA
C

10.000,00 R$ 3,882 R$ 38.820,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:42

CX C/ 60 FR FAMR /
FARMACE
INDUSTRIA

10.000,00 R$ 4,300 R$ 43.000,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
16:53:20

Natulab Natulab 10.000,00 R$ 4,740 R$ 47.400,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

CLORIDRATO DE
AMBROXOL
30MG/5ML. Es

BRASTERAPICA 10.000,00 R$ 8,990 R$ 89.900,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
18:15:32

FR BRASTERAPICA 10.000,00 R$ 3,880 R$ 38.800,000 Sim

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

FARMACE FARMACE 10.000,00 R$ 4,200 R$ 42.000,000 Não

0074 - CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 25MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:56:12

CRISTALIA CRISTALIA 20.000,00 R$ 1,000 R$ 20.000,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
09:17:31

1037006560053 PROTANOL 20.000,00 R$ 0,090 R$ 1.800,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
09:27:33

COMPRIMIDO
25MG

EMS S/A 20.000,00 R$ 0,166 R$ 3.320,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:47

CX C/ 200 CP NEO QUIMICA /
BRAINFARMA
INDUSTRIA

20.000,00 R$ 0,160 R$ 3.200,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
15:23:05

COMPRIMIDO TEUTO 20.000,00 R$ 0,160 R$ 3.200,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
16:53:41

EMS EMS 20.000,00 R$ 0,167 R$ 3.340,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

CLORIDRATO DE
AMITRIPTILINA
25 MG.

CRISTALIA 20.000,00 R$ 0,560 R$ 11.200,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
18:16:02

CPR TEUTO 20.000,00 R$ 0,160 R$ 3.200,000 Sim

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

NEO QUIMICA NEO QUIMICA 20.000,00 R$ 0,160 R$ 3.200,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

NEOQUIMICA NEOQUIMICA 20.000,00 R$ 0,160 R$ 3.200,000 Não

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:58

CPR GENERICO/BRAINFARMA20.000,00 R$ 0,167 R$ 3.340,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:19:23

TEUTO TEUTO 20.000,00 R$ 0,080 R$ 1.600,000 Não
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0075 - CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 2MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:14:32

CRISTALIA CRISTALIA 20.000,00 R$ 0,737 R$ 14.740,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
09:19:09

1029800960053 CINETOL 20.000,00 R$ 0,730 R$ 14.600,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
09:28:05

COMPRIMIDO
2MG

UNIÃO QUÍMICA
FARMACÊUTICA
NACIONAL S/A

20.000,00 R$ 0,736 R$ 14.720,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:47

CX C/ 200 CP CRISTALIA /
CRISTALIA
PRODUTOS

20.000,00 R$ 0,730 R$ 14.600,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
15:23:41

COMPRIMIDO CRISTALIA 20.000,00 R$ 0,730 R$ 14.600,000 Não

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

31/08/2022 -
16:12:33

CRISTALIA CRISTALIA 20.000,00 R$ 0,220 R$ 4.400,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
16:54:01

Cristalia Cristalia 20.000,00 R$ 0,737 R$ 14.740,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

CLORIDRATO DE
BIPERIDENO
2MG. Espec

CRISTALIA 20.000,00 R$ 0,460 R$ 9.200,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

31/08/2022 -
17:51:48

comprimido ampola 20.000,00 R$ 0,737 R$ 14.740,000 Sim

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
18:16:57

CPR ABBOT 20.000,00 R$ 0,730 R$ 14.600,000 Sim

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

CRISTALIA CRISTALIA 20.000,00 R$ 0,360 R$ 7.200,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

CRISTALIA CRISTALIA 20.000,00 R$ 0,730 R$ 14.600,000 Não

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

31/08/2022 -
20:37:04

CRISTALIA CRISTALIA 20.000,00 R$ 0,300 R$ 6.000,000 Não

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:55

CPR GENERICO/CRISTALIA 20.000,00 R$ 0,737 R$ 14.740,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:19:23

CRISTALIA CRISTALIA 20.000,00 R$ 0,330 R$ 6.600,000 Não

0076 - CLORIDRATO DE CIMETIDINA 150MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 150MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA COM 2ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:04

CX C/ 100 AM HYPOFARMA /
HYPOFARMA
INSTITUTO

5.000,00 R$ 2,970 R$ 14.850,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
15:24:06

AMPOLA TEUTO 5.000,00 R$ 2,970 R$ 14.850,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
16:54:20

Hypofarma Hypofarma 5.000,00 R$ 2,977 R$ 14.885,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
18:17:28

AMP HIPOFARMA 5.000,00 R$ 2,970 R$ 14.850,000 Sim

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

HYPOFARMA HYPOFARMA 5.000,00 R$ 1,900 R$ 9.500,000 Não

0077 - CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 500MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

BIOMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELI

38.329.458/0001-
61

29/08/2022 -
09:35:50

CPR PRATI 20.000,00 R$ 0,547 R$ 10.940,000 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:14:59

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

20.000,00 R$ 0,547 R$ 10.940,000 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:56:12

BRASTERAPICA BRASTERAPICA 20.000,00 R$ 1,000 R$ 20.000,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
09:20:01

1410706120033 cloridrato de
ciprofloxacino

20.000,00 R$ 0,540 R$ 10.800,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
09:28:38

COMPRIMIDO
500MG

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

20.000,00 R$ 0,546 R$ 10.920,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:04

CX C/ 300 CP PRATI / PRATI
DONADUZZI &
CIA

20.000,00 R$ 0,540 R$ 10.800,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
15:24:29

COMPRIMIDO PRATIDONADUZZI 20.000,00 R$ 0,540 R$ 10.800,000 Não

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

31/08/2022 -
16:12:33

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

20.000,00 R$ 0,210 R$ 4.200,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
16:54:43

Prati Prati 20.000,00 R$ 0,547 R$ 10.940,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

CLORIDRATO DE
CIPROFLOXACINO
500MG.

PHARMASCIENCE 20.000,00 R$ 0,620 R$ 12.400,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

31/08/2022 -
17:52:19

comprimido pharlab 20.000,00 R$ 0,547 R$ 10.940,000 Sim

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
18:17:57

CPR PRATI 20.000,00 R$ 0,540 R$ 10.800,000 Sim

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

20.000,00 R$ 0,330 R$ 6.600,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

20.000,00 R$ 0,540 R$ 10.800,000 Não

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

31/08/2022 -
20:37:27

PHARLAB PHARLAB 20.000,00 R$ 0,380 R$ 7.600,000 Não

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:55

CPR GENERICO/PRATI
DONADUZZI

20.000,00 R$ 0,547 R$ 10.940,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:19:23

PRATI PRATI 20.000,00 R$ 0,330 R$ 6.600,000 Não

0078 - CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 300MG; FORMA FARMACÊUTICA:
CÁPSULA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CÁPSULA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
09:31:56

300 MG CAP
DURA CT BL AL
PLAS PVC
TRANS

LABORATÓRIO
TEUTO
BRASILEIRO S/A

5.000,00 R$ 3,306 R$ 16.530,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:04

CX C/ 16 CA UNIAO QUIMICA /
UNIAO QUIMICA

5.000,00 R$ 3,300 R$ 16.500,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

31/08/2022 -
17:52:47

teuto capsula 5.000,00 R$ 3,307 R$ 16.535,000 Sim

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
18:20:25

CP TEUTO 5.000,00 R$ 3,300 R$ 16.500,000 Sim
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Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

TEUTO TEUTO 5.000,00 R$ 2,880 R$ 14.400,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

U. QUIMICA U. QUIMICA 5.000,00 R$ 3,300 R$ 16.500,000 Não

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

31/08/2022 -
20:37:50

UNIAO QUIMICA UNIAO QUIMICA 5.000,00 R$ 2,350 R$ 11.750,000 Não

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:58

CAPSULA GENERICO/TEUTO 5.000,00 R$ 3,307 R$ 16.535,000 Sim

0079 - CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 100MG; FORMA FARMACêUTICA:
COMPRIMIDO REVESTIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
09:20:42

1029804740041 GENÉRICO 10.000,00 R$ 0,950 R$ 9.500,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
09:32:43

COMPRIMIDO
100MG

CRISTÁLIA
PRODUTOS
QUÍMICOS
FARMACÊUTICO

10.000,00 R$ 0,952 R$ 9.520,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:04

CX C/ 200 CP CRISTALIA /
CRISTALIA
PRODUTOS

10.000,00 R$ 0,950 R$ 9.500,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
15:24:55

COMPRIMIDO CRISTALIA 10.000,00 R$ 0,950 R$ 9.500,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
16:55:05

Cristalia Cristalia 10.000,00 R$ 0,953 R$ 9.530,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

CLORIDRATO DE
CLORPROMAZINA
100MG.

CRISTALIA 10.000,00 R$ 0,690 R$ 6.900,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

31/08/2022 -
17:53:30

comprimido cristalia 10.000,00 R$ 0,953 R$ 9.530,000 Sim

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
18:20:51

CPR SANOFI 10.000,00 R$ 0,950 R$ 9.500,000 Sim

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

CRISTALIA CRISTALIA 10.000,00 R$ 0,410 R$ 4.100,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

U. QUIMICA U. QUIMICA 10.000,00 R$ 0,950 R$ 9.500,000 Não

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

31/08/2022 -
20:38:12

UNIAO QUIMICA UNIAO QUIMICA 10.000,00 R$ 0,410 R$ 4.100,000 Não

0080 - CLORIDRATO DE DOPAMINA 5MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 5MG/ML; FORMA FARMACêUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA COM 10ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:04

CX C/ 10 AM CRISTALIA /
CRISTALIA
PRODUTOS

1.000,00 R$ 12,750 R$ 12.750,000 Não

A2 DISTRIBUIDORA
BRASIL LTDA

38.140.640/0001-
70

31/08/2022 -
16:12:40

CRISTALIA CRISTALIA 1.000,00 R$ 7,500 R$ 7.500,000 Sim

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

CLORIDRATO DE
DOPAMINA
5MG/ML. Espe

CRISTALIA 1.000,00 R$ 4,160 R$ 4.160,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
18:21:21

AMP HIPOLABOR 1.000,00 R$ 7,650 R$ 7.650,000 Sim

0081 - CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 25MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 25MG; FORMA
FARMACÊUTICA:COMPRIMIDO REVESTIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:15:31

NOVARTIS NOVARTIS 4.000,00 R$ 0,767 R$ 3.068,000 Sim
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C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
09:33:32

20 MG/ML SOL
INJ IM/IV CX 25
AMP VD TRAN

CRISTÁLIA
PRODUTOS
QUÍMICOS
FARMACÊUTICO

4.000,00 R$ 0,766 R$ 3.064,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:05

CX C/ 20 CP NOVARTIS /
NOVARTIS
BIOCIENCIAS

4.000,00 R$ 0,760 R$ 3.040,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
18:22:59

CPR NOVARTIS 4.000,00 R$ 0,760 R$ 3.040,000 Sim

ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

40.455.009/0001-
01

01/09/2022 -
00:02:29

60 CPR NOVARTIS 4.000,00 R$ 0,760 R$ 3.040,000 Sim

0082 - CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 50MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 50MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO REVESTIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:15:50

NOVARTIS NOVARTIS 10.000,00 R$ 0,993 R$ 9.930,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
09:21:28

1006800130061 APRESOLINA 10.000,00 R$ 0,990 R$ 9.900,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
09:34:07

20 MG/ML SOL
INJ IM/IV CX 25
AMP VD TRAN

CRISTÁLIA
PRODUTOS
QUÍMICOS
FARMACÊUTICO

10.000,00 R$ 0,992 R$ 9.920,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:06

CX C/ 20 CP NOVARTIS /
NOVARTIS
BIOCIENCIAS

10.000,00 R$ 0,990 R$ 9.900,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

31/08/2022 -
17:54:17

comprimido novartis 10.000,00 R$ 0,993 R$ 9.930,000 Sim

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
18:24:03

CPR NOVARTIS 10.000,00 R$ 0,990 R$ 9.900,000 Sim

ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

40.455.009/0001-
01

01/09/2022 -
00:02:31

60 CPR NOVARTIS 10.000,00 R$ 0,990 R$ 9.900,000 Sim

0083 - CLORIDRATO DE IVABRADINA 5 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 5MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO REVESTIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:16:29

SERVIER SERVIER 2.000,00 R$ 6,540 R$ 13.080,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
09:34:54

COMPRIMIDO
5MG

CRISTÁLIA
PRODUTOS
QUÍMICOS
FARMACÊUTICO

2.000,00 R$ 6,540 R$ 13.080,000 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

31/08/2022 -
17:54:58

comprimido servier 2.000,00 R$ 6,540 R$ 13.080,000 Sim

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
18:24:30

CPR MERCK 2.000,00 R$ 6,540 R$ 13.080,000 Sim

0084 - CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 20MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA COM 20 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:16:57

HIPOLABOR HIPOLABOR 2.000,00 R$ 22,890 R$ 45.780,000 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:56:12

CRISTALIA CRISTALIA 2.000,00 R$ 30,000 R$ 60.000,000 Sim
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D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
09:22:22

1029803570124 XYLESTESIN 2.000,00 R$ 22,890 R$ 45.780,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:06

CX C/ 12 FA BLAU / BLAU
FARMACEUTICA

2.000,00 R$ 22,890 R$ 45.780,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
16:55:32

Cristalia Cristalia 2.000,00 R$ 22,890 R$ 45.780,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

CLORIDRATO DE
LIDOCAINA 2%
SEM VASO

CRISTALIA 2.000,00 R$ 17,170 R$ 34.340,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

31/08/2022 -
17:55:22

ampola cristalia 2.000,00 R$ 22,890 R$ 45.780,000 Sim

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
18:25:14

AMP PHARLAB 2.000,00 R$ 22,890 R$ 45.780,000 Sim

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

HYPOFARMA HYPOFARMA 2.000,00 R$ 7,900 R$ 15.800,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

CRISTALIA CRISTALIA 2.000,00 R$ 22,890 R$ 45.780,000 Não

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

31/08/2022 -
20:38:39

CRISTALIA CRISTALIA 2.000,00 R$ 15,660 R$ 31.320,000 Não

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:19:23

CRISTALIA CRISTALIA 2.000,00 R$ 14,000 R$ 28.000,000 Não

0085 - CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 500MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

BIOMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELI

38.329.458/0001-
61

29/08/2022 -
09:35:41

CPR PRATI 50.000,00 R$ 0,223 R$ 11.150,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
09:22:57

1256801510078 GENÉRICO 50.000,00 R$ 0,220 R$ 11.000,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
09:35:34

COMPRIMIDO
500MG

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

50.000,00 R$ 0,222 R$ 11.100,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:06

CX C/ 400 CP PRATI / PRATI
DONADUZZI &
CIA

50.000,00 R$ 0,220 R$ 11.000,000 Não

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

31/08/2022 -
16:12:33

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

50.000,00 R$ 0,100 R$ 5.000,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
16:55:50

Prati Prati 50.000,00 R$ 0,223 R$ 11.150,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

CLORIDRATO DE
METFORMINA
500MG. Esp

PRATI 50.000,00 R$ 0,200 R$ 10.000,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

31/08/2022 -
17:55:47

comprimido prati 50.000,00 R$ 0,223 R$ 11.150,000 Sim

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
18:25:43

CPR PRATI 50.000,00 R$ 0,220 R$ 11.000,000 Sim

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

50.000,00 R$ 0,250 R$ 12.500,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

50.000,00 R$ 0,220 R$ 11.000,000 Não

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

01/09/2022 -
08:33:37

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

50.000,00 R$ 0,140 R$ 7.000,000 Não

0086 - CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 850MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

BIOMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELI

38.329.458/0001-
61

29/08/2022 -
09:35:51

CPR PRATI 50.000,00 R$ 0,387 R$ 19.350,000 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:17:25

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

50.000,00 R$ 0,387 R$ 19.350,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
09:27:16

1256801510035 GENÉRICO 50.000,00 R$ 0,380 R$ 19.000,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
09:36:08

COMPRIMIDO
850MG

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

50.000,00 R$ 0,386 R$ 19.300,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:06

CX C/ 200 CP PRATI / PRATI
DONADUZZI &
CIA

50.000,00 R$ 0,380 R$ 19.000,000 Não

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

31/08/2022 -
16:12:33

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

50.000,00 R$ 0,100 R$ 5.000,000 Não

A2 DISTRIBUIDORA
BRASIL LTDA

38.140.640/0001-
70

31/08/2022 -
16:13:20

PRATI PRATI 50.000,00 R$ 0,380 R$ 19.000,000 Sim

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
16:56:10

Prati Prati 50.000,00 R$ 0,387 R$ 19.350,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

CLORIDRATO DE
METFORMINA
850MG. Esp

PRATI 50.000,00 R$ 0,200 R$ 10.000,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

31/08/2022 -
17:56:12

comprimido geolab 50.000,00 R$ 0,387 R$ 19.350,000 Sim

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
18:26:17

CPR PRATI 50.000,00 R$ 0,380 R$ 19.000,000 Sim

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

50.000,00 R$ 0,250 R$ 12.500,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

50.000,00 R$ 0,380 R$ 19.000,000 Não

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

01/09/2022 -
08:33:55

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

50.000,00 R$ 0,180 R$ 9.000,000 Não

0087 - CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 10MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO MODIFICADA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
09:36:41

COMPRIMIDO
10MG

EMS S/A 2.000,00 R$ 0,886 R$ 1.772,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:07

CX C/ 30 CP EUROFARMA /
EUROFARMA
LABORATORIOS

2.000,00 R$ 0,880 R$ 1.760,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
18:26:47

CPR NOVARTIS 2.000,00 R$ 0,880 R$ 1.760,000 Sim

ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

40.455.009/0001-
01

01/09/2022 -
00:02:31

60 CPR EUROFARMA 2.000,00 R$ 0,880 R$ 1.760,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:19:23

E MS E MS 2.000,00 R$ 0,590 R$ 1.180,000 Não

0088 - CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 10MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:56:12

HIPOLABOR HIPOLABOR 10.000,00 R$ 1,000 R$ 10.000,000 Sim
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D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
09:28:37

1134300520057 NOVOSIL 10.000,00 R$ 0,220 R$ 2.200,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
09:37:20

10 MG COM CT
BL AL PLAS
TRANS X 1000

BELFAR LTDA 10.000,00 R$ 0,222 R$ 2.220,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:07

CX C/ 500 CP HIPOLABOR /
HIPOLABOR
FARMACEUTICA

10.000,00 R$ 0,220 R$ 2.200,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

CLORIDRATO DE
METOCLOPRAMIDA
10MG.

HIPOLABOR 10.000,00 R$ 0,170 R$ 1.700,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
18:27:40

CPR CIMED 10.000,00 R$ 0,220 R$ 2.200,000 Sim

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

BELFAR BELFAR 10.000,00 R$ 0,130 R$ 1.300,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

BELFAR BELFAR 10.000,00 R$ 0,220 R$ 2.200,000 Não

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:19:24

BELFAR BELFAR 10.000,00 R$ 0,130 R$ 1.300,000 Não

0089 - CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 10MG/2ML;FORMA
FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA COM 2ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:56:12

FARMACE FARMACE 2.000,00 R$ 2,000 R$ 4.000,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
09:30:00

1031101660011 NOPROSIL 2.000,00 R$ 1,290 R$ 2.580,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:08

CX C/ 240 AM ISOFARMA /
HALEX ISTAR

2.000,00 R$ 1,290 R$ 2.580,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
16:56:34

Halex Istar Halex Istar 2.000,00 R$ 1,290 R$ 2.580,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

CLORIDRATO DE
METOCLOPRAMIDA
10MG/2

ISOFARMA 2.000,00 R$ 1,100 R$ 2.200,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
18:28:18

AMP CIMED 2.000,00 R$ 1,290 R$ 2.580,000 Sim

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

ISOFARMA ISOFARMA 2.000,00 R$ 1,020 R$ 2.040,000 Não

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:19:24

ISOFARMA ISOFARMA 2.000,00 R$ 0,860 R$ 1.720,000 Não

0090 - CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 4MG/ML;FORMA FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO ORAL - GOTAS; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO COM 10ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
09:30:42

1134301280017 GENÉRICO 2.000,00 R$ 5,120 R$ 10.240,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
09:38:02

FRASCO 4MG/ML BELFAR LTDA 2.000,00 R$ 5,126 R$ 10.252,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:08

VOMISTOP MEDQUIMICA /
MEDQUIMICA
INDUSTRIA

2.000,00 R$ 5,120 R$ 10.240,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

CLORIDRATO DE
METOCLOPRAMIDA
4MG/ML

MEDQUIMCA 2.000,00 R$ 2,890 R$ 5.780,000 Não
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3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

31/08/2022 -
17:56:39

frasco teuto 2.000,00 R$ 5,127 R$ 10.254,000 Sim

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
18:28:48

FR HIPOFARMA 2.000,00 R$ 5,120 R$ 10.240,000 Sim

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

BELFAR BELFAR 2.000,00 R$ 3,040 R$ 6.080,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

BELFAR BELFAR 2.000,00 R$ 5,120 R$ 10.240,000 Não

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:19:25

MARIOL MARIOL 2.000,00 R$ 1,540 R$ 3.080,000 Não

0091 - CLORIDRATO DE NALTREXONA 4MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 4MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
09:38:48

50 MG COM REV
CT BL AL PLAS
TRANS X 30

UNIÃO QUÍMICA
FARMACÊUTICA
NACIONAL S/A

2.000,00 R$ 9,592 R$ 19.184,000 Sim

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

CLORIDRATO DE
NALTREXONA
4MG. Espec

CRISTALIA 2.000,00 R$ 15,490 R$ 30.980,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
18:29:25

CPR HIPOLABOR 2.000,00 R$ 9,590 R$ 19.180,000 Sim

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

CRISTALIA CRISTALIA 2.000,00 R$ 22,700 R$ 45.400,000 Não

0092 - CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 2MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA COM 2ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

BIOMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELI

38.329.458/0001-
61

29/08/2022 -
09:36:10

AMP HIPOLABOR 1.000,00 R$ 9,267 R$ 9.267,000 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:56:12

HIPOLABOR HIPOLABOR 1.000,00 R$ 10,000 R$ 10.000,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:09

CX C/ 100 AM HIPOLABOR /
HIPOLABOR
FARMACEUTICA

1.000,00 R$ 9,260 R$ 9.260,000 Não

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

31/08/2022 -
16:12:33

FRESENIUS FRESENIUS 1.000,00 R$ 9,260 R$ 9.260,000 Não

A2 DISTRIBUIDORA
BRASIL LTDA

38.140.640/0001-
70

31/08/2022 -
16:14:18

HIPOLABOR HIPOLABOR 1.000,00 R$ 9,000 R$ 9.000,000 Sim

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
16:57:02

Fresenius Fresenius 1.000,00 R$ 9,267 R$ 9.267,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

CLORIDRATO DE
ONDANSETRONA
2 MG/ML.

HIPOLABOR 1.000,00 R$ 5,990 R$ 5.990,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

31/08/2022 -
17:57:11

ampola cristalia 1.000,00 R$ 9,267 R$ 9.267,000 Sim

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
18:29:49

AMP CRISTALIA 1.000,00 R$ 9,260 R$ 9.260,000 Sim

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

HYPOFARMA HYPOFARMA 1.000,00 R$ 5,000 R$ 5.000,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

HYPOFARMA HYPOFARMA 1.000,00 R$ 9,260 R$ 9.260,000 Não

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

31/08/2022 -
20:39:39

HYPOFARMA HYPOFARMA 1.000,00 R$ 3,910 R$ 3.910,000 Não

ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

40.455.009/0001-
01

01/09/2022 -
00:02:31

100 X 2ML NOVAFARMA 1.000,00 R$ 9,200 R$ 9.200,000 Sim
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ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:58

AMPOLA GENERICO/HYPOFARMA1.000,00 R$ 9,267 R$ 9.267,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:19:26

HYPOFARMA HYPOFARMA 1.000,00 R$ 4,620 R$ 4.620,000 Não

0093 - CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 4MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

BIOMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELI

38.329.458/0001-
61

29/08/2022 -
09:36:10

CPR BLAU 2.000,00 R$ 5,127 R$ 10.254,000 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:17:56

BLAU BLAU 2.000,00 R$ 5,127 R$ 10.254,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
09:39:44

COMPRIMIDO
4MG

HYPOFARMA -
INSTITUTO DE
HYPODERMIA E
FA

2.000,00 R$ 5,126 R$ 10.252,000 Sim

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

CLORIDRATO DE
ONDANSETRONA
4 MG. Es

CRISTALIA 2.000,00 R$ 7,020 R$ 14.040,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
18:30:19

CPR CRISTALIA 2.000,00 R$ 5,120 R$ 10.240,000 Sim

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

BIOLAB BIOLAB 2.000,00 R$ 6,000 R$ 12.000,000 Não

ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

40.455.009/0001-
01

01/09/2022 -
00:02:31

10 CPR BIOLAB 2.000,00 R$ 5,000 R$ 10.000,000 Sim

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:55

CPR GENERICO/BIOLAB 2.000,00 R$ 5,127 R$ 10.254,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:19:26

BLAU BLAU 2.000,00 R$ 1,540 R$ 3.080,000 Não

0094 - CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 30MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:18:21

NOVA QUIMICA NOVA QUIMICA 2.000,00 R$ 6,323 R$ 12.646,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
09:31:49

1267503750130 GENÉRICO 2.000,00 R$ 6,320 R$ 12.640,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
09:40:21

COMPRIMIDO
30MG

EMS S/A 2.000,00 R$ 6,322 R$ 12.644,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:09

CX C/ 15 CP GERMED /
GERMED
FARMACEUTICA

2.000,00 R$ 6,320 R$ 12.640,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

31/08/2022 -
17:57:37

comprimido e.m.s 2.000,00 R$ 6,323 R$ 12.646,000 Sim

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
18:31:14

CPR APSEM 2.000,00 R$ 6,320 R$ 12.640,000 Sim

0095 - CLORIDRATO PIRIDOXINA 100MG + CLORIDRATO TIAMINA 100MG + CIANOCOBALAMINA 5000MCG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 100MG + CLORIDRATO DE TIAMINA 100MG + CIANOCOBALAMINA
5000MCG; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA 1ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
09:37:04

1004313390019 CITONEURIN 3.000,00 R$ 9,700 R$ 29.100,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:09

CX C/ 20 CP MERCK / MERCK,
SHARP & DOHME

3.000,00 R$ 9,700 R$ 29.100,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
18:31:37

AMP MERCK 3.000,00 R$ 9,700 R$ 29.100,000 Sim

0096 - CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 25MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:18:58

TEUTO TEUTO 15.000,00 R$ 0,387 R$ 5.805,000 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:56:14

CRISTALIA CRISTALIA 15.000,00 R$ 1,000 R$ 15.000,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
09:41:03

1037006910011 GENÉRICO 15.000,00 R$ 0,380 R$ 5.700,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
09:41:02

COMPRIMIDO
25MG

LABORATÓRIO
TEUTO
BRASILEIRO S/A

15.000,00 R$ 0,386 R$ 5.790,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:10

CX C/ 200 CP CRISTALIA /
CRISTALIA
PRODUTOS

15.000,00 R$ 0,380 R$ 5.700,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
15:34:09

COMPRIMIDO TEUTO 15.000,00 R$ 0,380 R$ 5.700,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

CLORIDRATO DE
PROMETAZINA
25MG. Esp

CRISTALIA 15.000,00 R$ 0,510 R$ 7.650,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

31/08/2022 -
17:58:02

comprimido teuto 15.000,00 R$ 0,387 R$ 5.805,000 Sim

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
18:32:00

CPR TEUTO 15.000,00 R$ 0,380 R$ 5.700,000 Sim

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

CRISTALIA CRISTALIA 15.000,00 R$ 0,270 R$ 4.050,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

CRISTALIA CRISTALIA 15.000,00 R$ 0,380 R$ 5.700,000 Não

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:55

CPR GENERICO/TEUTO 15.000,00 R$ 0,387 R$ 5.805,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:19:26

TEUTO TEUTO 15.000,00 R$ 0,170 R$ 2.550,000 Não

0097 - CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 25 MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA:
COPRIMID SOLUÇÃO INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA 2 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DMB -
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

34.093.466/0001-
09

26/08/2022 -
14:01:28

AMPOLA HIPOLABOR 3.000,00 R$ 4,460 R$ 13.380,000 Sim

REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

17.263.792/0001-
90

29/08/2022 -
10:00:50

hipolabor hipolabor 3.000,00 R$ 6,400 R$ 19.200,000 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:56:14

CRISTALIA CRISTALIA 3.000,00 R$ 10,000 R$ 30.000,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
09:41:33

1134302020035 PROMETAZOL 3.000,00 R$ 4,470 R$ 13.410,000 Não
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ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:10

CX C/ 100 AM HIPOLABOR /
HIPOLABOR
FARMACEUTICA

3.000,00 R$ 7,200 R$ 21.600,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
15:34:54

AMPOLA HIPOLABOR 3.000,00 R$ 4,470 R$ 13.410,000 Não

A2 DISTRIBUIDORA
BRASIL LTDA

38.140.640/0001-
70

31/08/2022 -
16:15:10

HIPOLABOR HIPOLABOR 3.000,00 R$ 4,500 R$ 13.500,000 Sim

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
16:57:27

Sanval Sanval 3.000,00 R$ 4,473 R$ 13.419,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

CLORIDRATO DE
PROMETAZINA
25MG/ML.

CRISTALIA 3.000,00 R$ 5,230 R$ 15.690,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

31/08/2022 -
17:58:26

ampola cristalia 3.000,00 R$ 4,473 R$ 13.419,000 Sim

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
18:32:23

AMP CRISTALIA 3.000,00 R$ 4,470 R$ 13.410,000 Sim

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

SANVAL SANVAL 3.000,00 R$ 4,500 R$ 13.500,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

CRISTALIA CRISTALIA 3.000,00 R$ 4,470 R$ 13.410,000 Não

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

31/08/2022 -
20:40:00

CRISTALIA CRISTALIA 3.000,00 R$ 4,510 R$ 13.530,000 Não

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:58

AMPOLA GENERICO/HIPOLABOR 3.000,00 R$ 4,473 R$ 13.419,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:19:26

HIPOLABOR HIPOLABOR 3.000,00 R$ 3,080 R$ 9.240,000 Não

0098 - CLORIDRATO DE PROPRALONOL 10MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 10MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:19:22

MEDLEY MEDLEY 50.000,00 R$ 0,150 R$ 7.500,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
09:41:34

COMPRIMIDO
10MG

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

50.000,00 R$ 0,546 R$ 27.300,000 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

31/08/2022 -
17:58:51

comprimido medley 50.000,00 R$ 0,547 R$ 27.350,000 Sim

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
18:32:48

CPR MEDLEY 50.000,00 R$ 0,540 R$ 27.000,000 Sim

0099 - CLORIDRATO DE SERTRALINA 25 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 25MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:19:46

ACHE ACHE 10.000,00 R$ 2,020 R$ 20.200,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:11

CX C/ 30 CP EUROFARMA /
EUROFARMA
LABORATORIOS

10.000,00 R$ 2,020 R$ 20.200,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

CLORIDRATO DE
SERTRALINA 25
MG. Esp

PRATI 10.000,00 R$ 0,630 R$ 6.300,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

31/08/2022 -
17:59:14

comprimido eurofarma 10.000,00 R$ 2,020 R$ 20.200,000 Sim
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FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
18:33:28

CPR SERTRALINA 10.000,00 R$ 2,000 R$ 20.000,000 Sim

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

10.000,00 R$ 0,300 R$ 3.000,000 Não

0100 - CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 50MG;FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:20:09

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

20.000,00 R$ 0,387 R$ 7.740,000 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:56:14

GEOLAB GEOLAB 20.000,00 R$ 1,000 R$ 20.000,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
09:42:09

1256802710070 GENÉRICO 20.000,00 R$ 0,380 R$ 7.600,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:11

CX C/ 490 CP GEOLAB /
GEOLAB
INDUSTRIA

20.000,00 R$ 0,470 R$ 9.400,000 Não

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

31/08/2022 -
16:12:33

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

20.000,00 R$ 0,140 R$ 2.800,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
16:57:50

Geolab Geolab 20.000,00 R$ 10,030 R$ 200.600,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

CLORIDRATO DE
SERTRALINA
50MG. Espe

PRATI 20.000,00 R$ 0,250 R$ 5.000,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

31/08/2022 -
17:59:38

comprimido prati 20.000,00 R$ 0,387 R$ 7.740,000 Sim

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
18:34:04

CPR SERTRALINA 20.000,00 R$ 0,380 R$ 7.600,000 Sim

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

20.000,00 R$ 0,300 R$ 6.000,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

ZYDUS ZYDUS 20.000,00 R$ 0,380 R$ 7.600,000 Não

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

31/08/2022 -
20:40:22

RANBAXY RANBAXY 20.000,00 R$ 2,040 R$ 40.800,000 Não

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:56

CPR GENERICO/GEOLAB 20.000,00 R$ 0,387 R$ 7.740,000 Sim

0101 - CLORIDRATO DE TRAZODONA 150MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 150MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:20:39

APSEN APSEN 3.000,00 R$ 10,030 R$ 30.090,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
09:43:15

1011801300054 DONAREN 3.000,00 R$ 10,030 R$ 30.090,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:16

CX C/ 30 CP ASPEN / ASPEN
PHARMA

3.000,00 R$ 10,030 R$ 30.090,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
18:35:50

CPR NEOQUIMICA 3.000,00 R$ 10,000 R$ 30.000,000 Sim

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

APSEN APSEN 3.000,00 R$ 8,500 R$ 25.500,000 Não



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/10/2022 às 08:42:23.
Código verificador: 39AEED

Página 100 de 1279

0102 - CLORIDRATO DE TRAZODONA 50MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 50MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO REVESTIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:16

CX C/ 60 CP ZYDUS NIKKHO /
ZYDUS NIKKHO

3.000,00 R$ 0,650 R$ 1.950,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
18:36:18

CPR NEOQUIMICA 3.000,00 R$ 0,650 R$ 1.950,000 Sim

0103 - CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 150MG; FORMA FARMACÊUTICA:
CÁPSULA DE LIBERAÇÃO PROLONGADA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CÁPSULA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DMB -
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

34.093.466/0001-
09

26/08/2022 -
14:02:09

CP MEDLEY 5.000,00 R$ 3,000 R$ 15.000,000 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:21:19

MEDLEY MEDLEY 5.000,00 R$ 3,067 R$ 15.335,000 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:56:15

GEOLAB GEOLAB 5.000,00 R$ 5,000 R$ 25.000,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
09:42:30

150 MG CAP
DURA LIB PROL
CT BL AL PLAS T

EUROFARMA
LABORATÓRIOS
S.A

5.000,00 R$ 3,066 R$ 15.330,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
09:48:36

1023512770055 GENÉRICO 5.000,00 R$ 3,060 R$ 15.300,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:17

CX C/ 300 CP GEOLAB /
GEOLAB
INDUSTRIA

5.000,00 R$ 3,500 R$ 17.500,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

CLORIDRATO DE
VENLAFAXINA
150MG. Es

GEOLAB 5.000,00 R$ 3,150 R$ 15.750,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

31/08/2022 -
18:00:13

capsula geolab 5.000,00 R$ 3,067 R$ 15.335,000 Sim

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
18:36:51

CP EUROFARM 5.000,00 R$ 3,060 R$ 15.300,000 Sim

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

GEOLAB GEOLAB 5.000,00 R$ 2,270 R$ 11.350,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

GEOLAB GEOLAB 5.000,00 R$ 3,060 R$ 15.300,000 Não

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

31/08/2022 -
20:40:45

GEOLAB GEOLAB 5.000,00 R$ 2,110 R$ 10.550,000 Não

ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

40.455.009/0001-
01

01/09/2022 -
00:02:31

30 CPR GERMED 5.000,00 R$ 3,000 R$ 15.000,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:19:26

MEDLEY MEDLEY 5.000,00 R$ 1,960 R$ 9.800,000 Não

0104 - CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG.. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 75MG; FORMA FARMACÊUTICA:
CÁPSULA DE LIBERAÇÃO PROLONGADA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CÁPSULA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DMB -
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

34.093.466/0001-
09

26/08/2022 -
14:02:48

CP MEDLEY 5.000,00 R$ 2,000 R$ 10.000,000 Sim

REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

17.263.792/0001-
90

29/08/2022 -
11:12:22

geolab geolab 5.000,00 R$ 2,000 R$ 10.000,000 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:21:48

GEOLAB GEOLAB 5.000,00 R$ 2,260 R$ 11.300,000 Sim
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C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
09:43:23

75 MG CAP DURA
LIB PROL CT BL
AL PLAS TR

EUROFARMA
LABORATÓRIOS
S.A

5.000,00 R$ 2,260 R$ 11.300,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:17

CX C/ 300 CP GEOLAB /
GEOLAB
INDUSTRIA

5.000,00 R$ 2,260 R$ 11.300,000 Não

A2 DISTRIBUIDORA
BRASIL LTDA

38.140.640/0001-
70

31/08/2022 -
16:15:54

NOVA QUIMICA NOVA QUIMICA 5.000,00 R$ 2,200 R$ 11.000,000 Sim

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

CLORIDRATO DE
VENLAFAXINA
75MG.. Es

GEOLAB 5.000,00 R$ 1,590 R$ 7.950,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

31/08/2022 -
18:04:46

capsula geolab 5.000,00 R$ 2,260 R$ 11.300,000 Sim

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
18:37:24

CP EUROFARM 5.000,00 R$ 2,260 R$ 11.300,000 Sim

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

GEOLAB GEOLAB 5.000,00 R$ 1,270 R$ 6.350,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

GEOLAB GEOLAB 5.000,00 R$ 2,260 R$ 11.300,000 Não

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:59

CAPSULA GENERICO/GEOLAB 5.000,00 R$ 2,260 R$ 11.300,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:19:26

MEDLEY MEDLEY 5.000,00 R$ 0,580 R$ 2.900,000 Não

0105 - CLORTALIDONA 25MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 25MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
09:43:55

25 MG COM CT
BL AL PLAS
TRANS X 60

EMS S/A 10.000,00 R$ 0,886 R$ 8.860,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
09:49:10

1023506140088 GENÉRICO 10.000,00 R$ 0,880 R$ 8.800,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:17

CX C/ 60 CP EMS / EMS S.A. 10.000,00 R$ 0,880 R$ 8.800,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

CLORTALIDONA
25MG.
Especificação :

VITAMEDIC 10.000,00 R$ 0,320 R$ 3.200,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

31/08/2022 -
18:05:10

comprimido e.m.s 10.000,00 R$ 0,887 R$ 8.870,000 Sim

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
18:42:18

CPR NEOQUIMICA 10.000,00 R$ 0,880 R$ 8.800,000 Sim

0106 - COMPLEXO B 2MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: B1, B2, B5, B6 E PP; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA COM 2ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DMB -
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

34.093.466/0001-
09

26/08/2022 -
14:03:28

AMPOLA HYPOFARMA 4.000,00 R$ 5,000 R$ 20.000,000 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:56:15

HYPOFARMA HYPOFARMA 4.000,00 R$ 10,000 R$ 40.000,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:17

CX C/ 100 AM HYPOFARMA /
HYPOFARMA
INSTITUTO

4.000,00 R$ 7,190 R$ 28.760,000 Não

A2 DISTRIBUIDORA
BRASIL LTDA

38.140.640/0001-
70

31/08/2022 -
16:16:24

HYPOFARMA HYPOFARMA 4.000,00 R$ 7,100 R$ 28.400,000 Sim
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GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
16:58:25

Hypofarma Hypofarma 4.000,00 R$ 7,197 R$ 28.788,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

COMPLEXO B
2MG/ML.
Especificação :

HYPOFARMA 4.000,00 R$ 5,380 R$ 21.520,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
18:43:09

AMP HIPOFARMA 4.000,00 R$ 7,190 R$ 28.760,000 Sim

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

HYPOFARMA HYPOFARMA 4.000,00 R$ 3,500 R$ 14.000,000 Não

ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

40.455.009/0001-
01

01/09/2022 -
00:02:31

100 X 2ML HYPOFARMA 4.000,00 R$ 7,000 R$ 28.000,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:19:26

HYPOFARMA HYPOFARMA 4.000,00 R$ 1,400 R$ 5.600,000 Não

0107 - DAPAGLIFLOZINA 10MG.. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 10MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO
REVESTIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
09:49:50

RDC Nº 67, DE 8
DE OUTUBRO DE
2007

GENÉRICO 1.000,00 R$ 11,230 R$ 11.230,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:18

CX C/ 30 CP ASTRAZENECA /
ASTRAZENECA
DO BRASIL

1.000,00 R$ 11,230 R$ 11.230,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

31/08/2022 -
18:05:38

comprimido astrazeneca 1.000,00 R$ 11,230 R$ 11.230,000 Sim

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
18:43:33

CPR APSEM 1.000,00 R$ 11,230 R$ 11.230,000 Sim

0108 - DESLORATADINA 0,5MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 0,5MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: XAROPE;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO COM 60ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
09:50:29

1058308200060 GENÉRICO 500,00 R$ 74,750 R$ 37.375,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
18:44:01

FR TEUTO 500,00 R$ 74,750 R$ 37.375,000 Sim

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

NOVBA QUIMICA NOVBA QUIMICA 500,00 R$ 9,100 R$ 4.550,000 Não

0109 - DEXAMETASONA 0,1 MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 0,1 MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: ELIXIR;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 100 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
09:51:10

1108500350016 GENÉRICO 3.000,00 R$ 5,230 R$ 15.690,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:18

CX C/ 60 FR FARMACE /
FARMACE
INDUSTRIA

3.000,00 R$ 5,230 R$ 15.690,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

DEXAMETASONA
0,1 MG/ML.
Especificaç

GEOLAB 3.000,00 R$ 3,990 R$ 11.970,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
18:44:27

FR TEUTO 3.000,00 R$ 5,230 R$ 15.690,000 Sim

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

FARMACE FARMACE 3.000,00 R$ 3,390 R$ 10.170,000 Não
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0110 - DEXAMETASONA 1 MG/G. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 1MG/G; FORMA FARMACÊUTICA: CREME
DERMATOLÓGICO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BISNAGA DE 10G
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:22:22

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

1.000,00 R$ 2,510 R$ 2.510,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
09:51:50

1256801260012 GENÉRICO 1.000,00 R$ 2,510 R$ 2.510,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:18

CX C/ 100 BG PRATI / PRATI
DONADUZZI &
CIA

1.000,00 R$ 2,550 R$ 2.550,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
16:58:53

Greenpharma Greenpharma 1.000,00 R$ 2,510 R$ 2.510,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

DEXAMETASONA
1 MG/G.
Especificação

PHARMASCIENCE 1.000,00 R$ 3,980 R$ 3.980,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
18:44:55

BISN TEUTO 1.000,00 R$ 2,510 R$ 2.510,000 Sim

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

GREEM PHARMA GREEM PHARMA 1.000,00 R$ 1,700 R$ 1.700,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

1.000,00 R$ 2,510 R$ 2.510,000 Não

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:59

BISNAGA GENERICO/GREENPHARMA1.000,00 R$ 2,510 R$ 2.510,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:19:26

GREENPHARMA GRENPHARMA 1.000,00 R$ 1,540 R$ 1.540,000 Não

0111 - DIAZEPAM 5 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 5 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:22:47

BRAINFARMA BRAINFARMA 10.000,00 R$ 0,223 R$ 2.230,000 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:56:15

CRISTALIA CRISTALIA 10.000,00 R$ 1,000 R$ 10.000,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:18

CX C/ 1000 CP SANTISA /
SANTISA
LABORATORIO

10.000,00 R$ 0,220 R$ 2.200,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
15:37:10

COMPRIMIDO CRISTALIA 10.000,00 R$ 0,220 R$ 2.200,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
16:59:20

Santisa Santisa 10.000,00 R$ 0,223 R$ 2.230,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

DIAZEPAM 5 MG.
Especificação :
CONC

CRISTALIA 10.000,00 R$ 0,250 R$ 2.500,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

SANTISA SANTISA 10.000,00 R$ 0,080 R$ 800,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
18:50:21

CPR GERMED 10.000,00 R$ 0,220 R$ 2.200,000 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

SANTISA SANTISA 10.000,00 R$ 0,220 R$ 2.200,000 Não

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

01/09/2022 -
08:34:52

SANTISA SANTISA 10.000,00 R$ 0,100 R$ 1.000,000 Não
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DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:19:59

SANTISA SANTISA 10.000,00 R$ 0,060 R$ 600,000 Não

0112 - DIAZEPAM 5MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 5 MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA DE 2ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:56:15

SANTISA SANTISA 1.500,00 R$ 3,000 R$ 4.500,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:19

CX C/ 100 AM SANTISA /
SANTISA
LABORATORIO

1.500,00 R$ 1,500 R$ 2.250,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
15:37:32

AMPOLA TEUTO 1.500,00 R$ 1,500 R$ 2.250,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
16:59:52

Santisa Santisa 1.500,00 R$ 1,507 R$ 2.260,500 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

DIAZEPAM
5MG/ML.
Especificação : CO

CRISTALIA 1.500,00 R$ 2,420 R$ 3.630,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

CRISTALIA CRISTALIA 1.500,00 R$ 2,340 R$ 3.510,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
18:51:09

AMP GERMED 1.500,00 R$ 1,500 R$ 2.250,000 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

SANTISA SANTISA 1.500,00 R$ 1,500 R$ 2.250,000 Não

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:20:00

SANTISA SANTISA 1.500,00 R$ 0,870 R$ 1.305,000 Não

0113 - DICLOFENACO SÓDICO 75MG/3ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 75MG/3ML; FORMA FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA COM 3 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:56:16

NOVA F NOVA F 2.000,00 R$ 10,000 R$ 20.000,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
09:53:08

1037003060051 GENÉRICO 2.000,00 R$ 6,100 R$ 12.200,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:19

CX C/ 100 AM FARMACE /
FARMACE
INDUSTRIA

2.000,00 R$ 6,100 R$ 12.200,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
15:40:32

AMPOLA TEUTO 2.000,00 R$ 6,100 R$ 12.200,000 Não

A2 DISTRIBUIDORA
BRASIL LTDA

38.140.640/0001-
70

31/08/2022 -
16:17:09

HYPOFARMA HYPOFARMA 2.000,00 R$ 6,100 R$ 12.200,000 Sim

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:00:12

Farmace Farmace 2.000,00 R$ 6,107 R$ 12.214,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

FARMACE FARMACE 2.000,00 R$ 2,900 R$ 5.800,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
18:51:51

AMP HIPOFARMA 2.000,00 R$ 6,100 R$ 12.200,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:20:00

HYPOFARMA HYPOFARMA 2.000,00 R$ 1,540 R$ 3.080,000 Não

0114 - DICLOFENACO SÓDICO 25MG/3ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 25MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA COM 3 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

17.263.792/0001-
90

29/08/2022 -
10:44:08

hypofarma hypofarma 5.000,00 R$ 5,200 R$ 26.000,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
09:53:56

1037003060051 GENÉRICO 5.000,00 R$ 6,100 R$ 30.500,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:20

CX C/ 100 AM FARMACE /
FARMACE
INDUSTRIA

5.000,00 R$ 6,100 R$ 30.500,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
15:40:59

AMPOLA TEUTO 5.000,00 R$ 6,100 R$ 30.500,000 Não

A2 DISTRIBUIDORA
BRASIL LTDA

38.140.640/0001-
70

31/08/2022 -
16:19:08

HYPOFARMA HYPOFARMA 5.000,00 R$ 6,100 R$ 30.500,000 Sim

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:00:40

Farmace Farmace 5.000,00 R$ 6,107 R$ 30.535,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

DICLOFENACO
SÓDICO
25MG/3ML. Especi

BLAU 5.000,00 R$ 3,390 R$ 16.950,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

FARMACE FARMACE 5.000,00 R$ 2,900 R$ 14.500,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
18:52:24

AMP HIPOFARMA 5.000,00 R$ 6,100 R$ 30.500,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:20:00

HYPOFARMA HYPOFARMA 5.000,00 R$ 1,540 R$ 7.700,000 Não

0115 - DIGOXINA 0,25 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 0,25 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
09:45:08

0,25 MG COM CX
BL AL PLAS AMB
X 500

PHARLAB
INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA
S.A

20.000,00 R$ 0,176 R$ 3.520,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
09:58:06

1410700590021 GENÉRICO 20.000,00 R$ 0,170 R$ 3.400,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:21

CX C/ 30 CP PHARLAB /
PHARLAB
INDUSTRIA

20.000,00 R$ 0,340 R$ 6.800,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
15:41:45

COMPRIMIDO PHARLAB 20.000,00 R$ 0,170 R$ 3.400,000 Não

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

31/08/2022 -
16:12:33

PHARLAB PHARLAB 20.000,00 R$ 0,200 R$ 4.000,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

DIGOXINA 0,25
MG. Especificação
: C

PHARMASCIENCE 20.000,00 R$ 0,350 R$ 7.000,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

PHARLAB PHARLAB 20.000,00 R$ 0,260 R$ 5.200,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
18:52:52

CPR PHARLAB 20.000,00 R$ 0,170 R$ 3.400,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:20:01

PHARLAB PHARLAB 20.000,00 R$ 0,240 R$ 4.800,000 Não

0116 - DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 5MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO
SUBLINGUAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
09:45:40

COMPRIMIDO
5MG

EMS S/A 3.000,00 R$ 0,766 R$ 2.298,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:21

CX C/ 30 CP EMS / EMS S.A. 3.000,00 R$ 0,760 R$ 2.280,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:21

DINITRATO DE
ISOSSORBIDA
5MG. Espec

EMS 3.000,00 R$ 0,590 R$ 1.770,000 Não
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Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

E M S E M S 3.000,00 R$ 0,600 R$ 1.800,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
18:53:23

CPR SIGMA 3.000,00 R$ 0,760 R$ 2.280,000 Sim

ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

40.455.009/0001-
01

01/09/2022 -
00:02:32

30 CPR EMS 3.000,00 R$ 0,760 R$ 2.280,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:20:02

E MS E MS 3.000,00 R$ 0,350 R$ 1.050,000 Não

0117 - DIPIRONA 1 G. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 1G; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
09:46:28

COMPRIMIDO 1G LABORATÓRIO
TEUTO
BRASILEIRO S/A

10.000,00 R$ 3,980 R$ 39.800,000 Sim

Estratti Vegetali
Farmacia e
Manipulação Eireli

04.162.170/0001-
23

31/08/2022 -
14:20:56

DIPIRONA 1 G.
Especificação :
CONCENTRAÇ

GENERICO
PRATTI

10.000,00 R$ 2,500 R$ 25.000,000 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

31/08/2022 -
18:06:19

comprimido neo quimica 10.000,00 R$ 3,980 R$ 39.800,000 Sim

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

NATULAB NATULAB 10.000,00 R$ 2,000 R$ 20.000,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
18:53:52

CPR NATULAB 10.000,00 R$ 3,980 R$ 39.800,000 Sim

0118 - DIPIRONA MONOHIDRATADA 500 MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 500MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA COM 2ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

17.263.792/0001-
90

29/08/2022 -
10:04:33

santisa santisa 10.000,00 R$ 6,600 R$ 66.000,000 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:23:22

HIPOLABOR HIPOLABOR 10.000,00 R$ 8,233 R$ 82.330,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:22

CX C/ 100 AM SANTISA /
SANTISA
LABORATORIO

10.000,00 R$ 8,230 R$ 82.300,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
15:42:18

AMPOLA TEUTO 10.000,00 R$ 8,230 R$ 82.300,000 Não

A2 DISTRIBUIDORA
BRASIL LTDA

38.140.640/0001-
70

31/08/2022 -
16:19:47

SANTISA SANTISA 10.000,00 R$ 8,200 R$ 82.000,000 Sim

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:01:05

Hipolabor Hipolabor 10.000,00 R$ 8,233 R$ 82.330,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

31/08/2022 -
18:06:52

ampola santisa 10.000,00 R$ 8,233 R$ 82.330,000 Sim

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

HIPOLABOR HIPOLABOR 10.000,00 R$ 4,230 R$ 42.300,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
18:54:21

AMP NATULAB 10.000,00 R$ 8,230 R$ 82.300,000 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

SANTISA SANTISA 10.000,00 R$ 8,230 R$ 82.300,000 Não

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:20:02

SANTISA SANTISA 10.000,00 R$ 3,360 R$ 33.600,000 Não

0119 - DISFOFATO DE CLOROQUINA 150MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 150MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

DISFOFATO DE
CLOROQUINA
150MG. Espe

CRISTALIA 2.000,00 R$ 1,290 R$ 2.580,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
18:54:52

CPR APSEM 2.000,00 R$ 10,900 R$ 21.800,000 Sim

0120 - DOMPERIDONA 1 MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 1MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENÇÃO ORAL;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO COM 100 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:56:16

MEDLEY MEDLEY 1.000,00 R$ 30,000 R$ 30.000,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
09:47:10

FRASCO 100ML EUROFARMA
LABORATÓRIOS
S.A

1.000,00 R$ 14,716 R$ 14.716,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:23

1MG/ML 100ML EUROFARMA /
EUROFARMA
LABORATORIOS

1.000,00 R$ 18,170 R$ 18.170,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
18:55:42

FR EUROFARM 1.000,00 R$ 14,710 R$ 14.710,000 Sim

ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

40.455.009/0001-
01

01/09/2022 -
00:02:29

100 ML EUROFARMA 1.000,00 R$ 14,700 R$ 14.700,000 Sim

0121 - DOXICICLINA 100MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 100MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
09:48:21

100 MG COM REV
CT BL AL PLAS
PVC TRANS X

PHARLAB
INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA
S.A

10.000,00 R$ 0,436 R$ 4.360,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:23

CX C/ 15 CP PHARLAB /
PHARLAB
INDUSTRIA

10.000,00 R$ 0,680 R$ 6.800,000 Não

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

31/08/2022 -
16:12:33

PHARLAB PHARLAB 10.000,00 R$ 0,840 R$ 8.400,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

DOXICICLINA
100MG.
Especificação :

PHARMASCIENCE 10.000,00 R$ 0,720 R$ 7.200,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

PHARLAB PHARLAB 10.000,00 R$ 0,680 R$ 6.800,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
18:56:27

CPR PHARLAB 10.000,00 R$ 0,430 R$ 4.300,000 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

PHARLAB PHARLAB 10.000,00 R$ 0,800 R$ 8.000,000 Não

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:20:02

PHARLAB PHARLAB 10.000,00 R$ 0,590 R$ 5.900,000 Não

0122 - EMPAGLIFLOZINA 25MG.. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 25MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO
REVESTIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:23:55

BOEHRINGER BOEHRINGER 11.000,00 R$ 11,013 R$ 121.143,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
09:48:54

COMPRIMIDO
25MG

BOEHRINGER
INGELHEIM DO
BRASIL QUÍMICA
E

11.000,00 R$ 11,012 R$ 121.132,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:24

CX C/ 30 CP BOEHRINGER /
BOEHRINGER
INGELHEIM

11.000,00 R$ 14,850 R$ 163.350,000 Não
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3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

31/08/2022 -
18:07:56

comprimido boheringer 11.000,00 R$ 11,013 R$ 121.143,000 Sim

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
18:56:53

CPR APSEM 11.000,00 R$ 11,000 R$ 121.000,000 Sim

0123 - ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML.. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 40MG/0,4ML; FORMA FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 1 SERINGA PRÉ PREENCHIDA COM DISPOSITIVO DE
SEGURANÇA, VIA SUBCUTÂNEA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE DE SERINGA COM 0,40 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DMB -
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

34.093.466/0001-
09

26/08/2022 -
14:04:26

UN MYLAN 1.000,00 R$ 40,000 R$ 40.000,000 Sim

REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

17.263.792/0001-
90

29/08/2022 -
10:05:39

cristalia cristalia 1.000,00 R$ 50,960 R$ 50.960,000 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:56:16

CRISTALIA CRISTALIA 1.000,00 R$ 60,000 R$ 60.000,000 Sim

CM HOSPITALAR S.A 12.420.164/0009-
04

30/08/2022 -
16:08:06

CLEXANE SANOFI 1.000,00 R$ 36,320 R$ 36.320,000 Não

ESPIRITO SANTO
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

28.911.309/0001-
52

31/08/2022 -
08:32:16

BIOLOGICO BLAU
FARMACÊUTICA
S.A.

1.000,00 R$ 52,867 R$ 52.867,000 Não

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
09:59:35

1029803730024 ENDOCRIS 1.000,00 R$ 52,860 R$ 52.860,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:24

CX C/ 10 UND CRISTALIA /
CRISTALIA
PRODUTOS

1.000,00 R$ 52,860 R$ 52.860,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
15:50:46

UNIDADE CRISTALIA 1.000,00 R$ 52,860 R$ 52.860,000 Não

A2 DISTRIBUIDORA
BRASIL LTDA

38.140.640/0001-
70

31/08/2022 -
16:21:16

MYLAN MYLAN 1.000,00 R$ 50,000 R$ 50.000,000 Sim

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:01:33

Cristalia Cristalia 1.000,00 R$ 52,867 R$ 52.867,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

ENOXAPARINA
SÓDICA
40MG/0,4ML.. Esp

CRISTALIA 1.000,00 R$ 77,690 R$ 77.690,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

31/08/2022 -
18:08:26

unidade cristalia 1.000,00 R$ 52,867 R$ 52.867,000 Sim

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

CRISTALIA CRISTALIA 1.000,00 R$ 28,770 R$ 28.770,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
18:57:27

UND EUROFARM 1.000,00 R$ 52,860 R$ 52.860,000 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

ARISTON ARISTON 1.000,00 R$ 52,860 R$ 52.860,000 Não

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:20:02

BLAU BLAU 1.000,00 R$ 26,600 R$ 26.600,000 Não

0124 - ESPINOROLACTONA 25 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 25 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
09:50:18

25 MG COM CT
BL AL PLAS PVC
TRANS X 16

EMS S/A 50.000,00 R$ 0,416 R$ 20.800,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:24

CX C/ 30 CP EUROFARMA /
EUROFARMA
LABORATORIOS

50.000,00 R$ 0,560 R$ 28.000,000 Não
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HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

ESPINOROLACTONA
25 MG.
Especificaçã

HIPOLABOR 50.000,00 R$ 0,720 R$ 36.000,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

31/08/2022 -
18:09:02

comprimido teuto 50.000,00 R$ 0,417 R$ 20.850,000 Sim

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

E M S E M S 50.000,00 R$ 0,280 R$ 14.000,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
18:57:50

CPR LEGRAND 50.000,00 R$ 0,410 R$ 20.500,000 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

EMS EMS 50.000,00 R$ 0,410 R$ 20.500,000 Não

ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

40.455.009/0001-
01

01/09/2022 -
00:02:29

30 CPR EUROFARMA 50.000,00 R$ 0,410 R$ 20.500,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:20:02

ASPEN ASPEN 50.000,00 R$ 0,360 R$ 18.000,000 Não

0125 - EXTRATO SECO CASSIA FISTULA + EXTRATO ÁCIDO SENNA ALEXANDRINA MILL. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 4,719MG/G + 4,878 MG/G; FORMA FARMACÊUTICA: GELÉIA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO
COM 250G
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
09:50:59

FRASCO 250G SANOFI MEDLEY
FARMACÊUTICA
LTDA

200,00 R$ 179,850 R$ 35.970,000 Sim

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

EXTRATO SECO
CASSIA FISTULA
+ EXTR

PHARMASCIENCE 200,00 R$ 47,850 R$ 9.570,000 Não

0126 - FENITOÍNA 100 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 100MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:24:28

HIPOLABOR HIPOLABOR 20.000,00 R$ 0,273 R$ 5.460,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:00:25

1037004730059 GENÉRICO 20.000,00 R$ 0,130 R$ 2.600,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:24

CX C/ 500 CP HIPOLABOR /
HIPOLABOR
FARMACEUTICA

20.000,00 R$ 0,270 R$ 5.400,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
15:51:25

COMPRIMIDO TEUTO 20.000,00 R$ 0,270 R$ 5.400,000 Não

A2 DISTRIBUIDORA
BRASIL LTDA

38.140.640/0001-
70

31/08/2022 -
16:21:59

TEUTO TEUTO 20.000,00 R$ 0,270 R$ 5.400,000 Sim

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:01:55

Cristalia Cristalia 20.000,00 R$ 0,273 R$ 5.460,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

FENITOÍNA 100
MG. Especificação
: C

HIPOLABOR 20.000,00 R$ 0,180 R$ 3.600,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

HIPOLABOR HIPOLABOR 20.000,00 R$ 0,200 R$ 4.000,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
19:20:22

CPR TEUTO 20.000,00 R$ 0,270 R$ 5.400,000 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

HIPOLABOR HIPOLABOR 20.000,00 R$ 0,270 R$ 5.400,000 Não

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:54

CPR GENERICO/TEUTO 20.000,00 R$ 0,273 R$ 5.460,000 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
07:59:57

comprimido teuto 20.000,00 R$ 0,273 R$ 5.460,000 Sim
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0127 - FENITOÍNA SÓDICA 50MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 50 MG/ML;FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA DE 5 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:24:55

HIPOLABOR HIPOLABOR 1.000,00 R$ 10,467 R$ 10.467,000 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:55:56

CRISTALIA CRISTALIA 1.000,00 R$ 12,000 R$ 12.000,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:25

CX C/ 100 AM HIPOLABOR /
HIPOLABOR
FARMACEUTICA

1.000,00 R$ 10,460 R$ 10.460,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
15:52:38

AMPOLA HIPOLABOR 1.000,00 R$ 10,460 R$ 10.460,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:02:20

Hipolabor Hipolabor 1.000,00 R$ 10,467 R$ 10.467,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

FENITOÍNA
SÓDICA
50MG/ML.
Especific

HIPOLABOR 1.000,00 R$ 4,890 R$ 4.890,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

HIPOLABOR HIPOLABOR 1.000,00 R$ 4,110 R$ 4.110,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
19:20:49

AMP CRISTALIA 1.000,00 R$ 10,460 R$ 10.460,000 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

HIPOLABOR HIPOLABOR 1.000,00 R$ 10,460 R$ 10.460,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:00:28

ampola cristalia 1.000,00 R$ 10,467 R$ 10.467,000 Sim

0128 - FENOBARBITAL 100 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 100MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DMB -
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

34.093.466/0001-
09

26/08/2022 -
14:05:00

CPR UNIAO QUIMICA 20.000,00 R$ 0,500 R$ 10.000,000 Sim

REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

17.263.792/0001-
90

29/08/2022 -
10:06:52

cristalia cristalia 20.000,00 R$ 0,500 R$ 10.000,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:01:15

1029800160138 FENOCRIS 20.000,00 R$ 0,540 R$ 10.800,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:35

CX C/ 200 CP CRISTALIA /
CRISTALIA
PRODUTOS

20.000,00 R$ 0,540 R$ 10.800,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
15:53:10

COMPRIMIDO CRISTALIA 20.000,00 R$ 0,540 R$ 10.800,000 Não

A2 DISTRIBUIDORA
BRASIL LTDA

38.140.640/0001-
70

31/08/2022 -
16:22:34

CRISTALIA CRISTALIA 20.000,00 R$ 0,540 R$ 10.800,000 Sim

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:02:39

Cristalia Cristalia 20.000,00 R$ 0,547 R$ 10.940,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

FENOBARBITAL
100 MG.
Especificação

CRISTALIA 20.000,00 R$ 0,450 R$ 9.000,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

CRISTALIA CRISTALIA 20.000,00 R$ 0,330 R$ 6.600,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
19:21:16

CPR TEUTO 20.000,00 R$ 0,540 R$ 10.800,000 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

CRISTALIA CRISTALIA 20.000,00 R$ 0,540 R$ 10.800,000 Não
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CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

01/09/2022 -
08:36:26

CRISTALIA CRISTALIA 20.000,00 R$ 0,210 R$ 4.200,000 Não

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:54

CPR GENERICO/TEUTO 20.000,00 R$ 0,547 R$ 10.940,000 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:01:02

comprimido teuto 20.000,00 R$ 0,547 R$ 10.940,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:20:02

UNIAOQUIMICA UNIAOQUIMICA 20.000,00 R$ 0,260 R$ 5.200,000 Não

0129 - FENOBARBITAL 40MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 40MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL -
GOTAS; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO COM 20 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

BIOMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELI

38.329.458/0001-
61

29/08/2022 -
09:36:05

FR CRISTALIA 2.000,00 R$ 12,537 R$ 25.074,000 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:55:56

CRISTALIA CRISTALIA 2.000,00 R$ 15,000 R$ 30.000,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:02:33

1029800160030 FENOCRIS 2.000,00 R$ 12,530 R$ 25.060,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:35

CX C/ 10 FR CRISTALIA /
CRISTALIA
PRODUTOS

2.000,00 R$ 12,530 R$ 25.060,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

FENOBARBITAL
40MG/ML.
Especificação

CRISTALIA 2.000,00 R$ 9,050 R$ 18.100,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

CRISTALIA CRISTALIA 2.000,00 R$ 6,770 R$ 13.540,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
19:21:46

FR UNIÃO 2.000,00 R$ 12,530 R$ 25.060,000 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

CRISTALIA CRISTALIA 2.000,00 R$ 12,530 R$ 25.060,000 Não

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

31/08/2022 -
20:41:53

CRISTALIA CRISTALIA 2.000,00 R$ 7,750 R$ 15.500,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:01:29

frasco cristalia 2.000,00 R$ 12,537 R$ 25.074,000 Sim

0130 - FENOBARBITAL SÓDICO 100 MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 100 MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA DE 2 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:03:17

1029800160102 FENOCRIS 500,00 R$ 4,630 R$ 2.315,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:36

CX C/ 25 AM CRISTALIA /
CRISTALIA
PRODUTOS

500,00 R$ 4,630 R$ 2.315,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

FENOBARBITAL
SÓDICO 100
MG/ML. Espe

CRISTALIA 500,00 R$ 3,290 R$ 1.645,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

CRISTALIA CRISTALIA 500,00 R$ 4,130 R$ 2.065,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
19:22:11

AMP CRISTALIA 500,00 R$ 4,630 R$ 2.315,000 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

CRISTALIA CRISTALIA 500,00 R$ 4,630 R$ 2.315,000 Não

0131 - FITOMENADIONA (VITAMINA K) 2 ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 10MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA 1 ML



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/10/2022 às 08:42:23.
Código verificador: 39AEED

Página 112 de 1279

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

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:55:56

HIPOLABOR HIPOLABOR 1.000,00 R$ 6,000 R$ 6.000,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:04:05

1029801150012 KAVIT 1.000,00 R$ 5,230 R$ 5.230,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:36

CX C/ 50 AM HIPOLABOR /
HIPOLABOR
FARMACEUTICA

1.000,00 R$ 5,620 R$ 5.620,000 Não

A2 DISTRIBUIDORA
BRASIL LTDA

38.140.640/0001-
70

31/08/2022 -
16:23:09

HYPOFARMA HYPOFARMA 1.000,00 R$ 5,200 R$ 5.200,000 Sim

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:03:05

Hipolabor Hipolabor 1.000,00 R$ 5,233 R$ 5.233,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

FITOMENADIONA
(VITAMINA K) 2
ML. Es

HIPOLABOR 1.000,00 R$ 4,680 R$ 4.680,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

cristalia cristalia 1.000,00 R$ 3,520 R$ 3.520,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
19:22:43

AMP UNIÃO 1.000,00 R$ 5,230 R$ 5.230,000 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

CRISTALIA CRISTALIA 1.000,00 R$ 5,230 R$ 5.230,000 Não

0132 - FLUCONAZOL 150 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 150 MG; FORMA FARMACÊUTICA: CÁPSULA; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: CÁPSULA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:25:34

MEDQUIMICA MEDQUIMICA 20.000,00 R$ 1,687 R$ 33.740,000 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:55:56

MEDQUIMICA MEDQUIMICA 20.000,00 R$ 2,000 R$ 40.000,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
09:52:13

CAPSULA 150MG MEDQUIMICA
INDUSTRIA
FARMACEUTICA
LTDA

20.000,00 R$ 1,636 R$ 32.720,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:36

CX C/ 2 CA BELFAR /
BELFAR LTDA

20.000,00 R$ 1,630 R$ 32.600,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:03:26

Medquimica Medquimica 20.000,00 R$ 1,637 R$ 32.740,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

FLUCONAZOL
150 MG.
Especificação :

MEDQUIMCA 20.000,00 R$ 0,890 R$ 17.800,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

MEDQUIMICA MEDQUIMICA 20.000,00 R$ 0,690 R$ 13.800,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
19:23:09

CP CIMED 20.000,00 R$ 1,630 R$ 32.600,000 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

BELFAR BELFAR 20.000,00 R$ 1,630 R$ 32.600,000 Não

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

31/08/2022 -
20:42:14

MEDQUIMICA MEDQUIMICA 20.000,00 R$ 0,880 R$ 17.600,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:13:58

capsula medquimica 20.000,00 R$ 1,637 R$ 32.740,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:20:03

MEDQUIMICA MEDQUIMICA 20.000,00 R$ 0,590 R$ 11.800,000 Não
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0133 - FOSFATO DE SITAGLIPTINA 50MG+ CLORIDRATO DE METFORMINA 1000MG XR. Especificação : CONCENTRAÇÃO:
50/1000MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:26:09

MERCK MERCK 1.000,00 R$ 13,080 R$ 13.080,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:37

CX C/ 56 CP MERCK / MERCK,
SHARP & DOHME

1.000,00 R$ 13,080 R$ 13.080,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
19:23:42

CPR MERCK 1.000,00 R$ 13,080 R$ 13.080,000 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:14:27

comprimido merck 1.000,00 R$ 13,080 R$ 13.080,000 Sim

0134 - FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA + SULFATO DE NEOMICINA. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 1MG/ML
+ 3,5MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO OFTÁLMICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 5 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

FOSFATO
DISSÓDICO DE
DEXAMETASONA
+

TEUTO 500,00 R$ 6,900 R$ 3.450,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
19:24:06

FR NEOQUIMICA 500,00 R$ 17,440 R$ 8.720,000 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:14:55

frasco labofarma 500,00 R$ 17,440 R$ 8.720,000 Sim

0135 - FUMARATO DE FORMOTEROL DI-HIDRATADO12MCG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 12MCG/DOSE; FORMA
FARMACÊUTICA: CÁPSULAN PARA INALAÇÃO ORAL + INALADOR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO COM 60
DOSES
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

FUMARATO DE
FORMOTEROL
DI-HIDRATADO

ACHE 300,00 R$ 259,800 R$ 77.940,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
19:24:53

FR ACHE 300,00 R$ 317,840 R$ 95.352,000 Sim

0136 - FUMARATO DI-HIDRATADO DE FORMOTEROL 12MCG + BUDESONIDA 400MCG. Especificação : CONCENTRAÇÃO:
FUMARATO DI-HIDRATADO DE FORMOTEROL 12MCG + BUDESONIDA 400MCG; FORMA FARMACÊUTICA: CÁPSULA PÓ
INALANTE COM INALADOR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO COM 60 DOSES
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:37

ALENIA C/
INALADOR

ACHE / ACHE
LABORATORIOS

200,00 R$ 317,840 R$ 63.568,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

FUMARATO DI-
HIDRATADO DE
FORMOTEROL

ACHE 200,00 R$ 259,800 R$ 51.960,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
19:25:30

FR ACHE 200,00 R$ 317,840 R$ 63.568,000 Sim

0137 - FUROSEMIDA 10 MG / ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 10 MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA 2 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

17.263.792/0001-
90

29/08/2022 -
10:08:05

farmace farmace 2.000,00 R$ 5,200 R$ 10.400,000 Sim
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CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:55:56

SANTISA SANTISA 2.000,00 R$ 10,000 R$ 20.000,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:37

CX C/ 100 AM SANTISA /
SANTISA
LABORATORIO

2.000,00 R$ 3,980 R$ 7.960,000 Não

A2 DISTRIBUIDORA
BRASIL LTDA

38.140.640/0001-
70

31/08/2022 -
16:24:07

FARMACE FARMACE 2.000,00 R$ 3,900 R$ 7.800,000 Sim

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:03:51

Santisa Santisa 2.000,00 R$ 3,980 R$ 7.960,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

FUROSEMIDA 10
MG / ML.
Especificaçã

HYPOFARMA 2.000,00 R$ 4,990 R$ 9.980,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

HYPOFARMA HYPOFARMA 2.000,00 R$ 2,000 R$ 4.000,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
19:26:12

AMP HIPOFARMA 2.000,00 R$ 3,980 R$ 7.960,000 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

SANTISA SANTISA 2.000,00 R$ 3,980 R$ 7.960,000 Não

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:20:03

SANTISA SANTISA 2.000,00 R$ 1,960 R$ 3.920,000 Não

0138 - FUROSEMIDA 40 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 40 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

BIOMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELI

38.329.458/0001-
61

29/08/2022 -
09:36:06

CPR PRATI 20.000,00 R$ 0,157 R$ 3.140,000 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:26:45

GEOLAB GEOLAB 20.000,00 R$ 0,130 R$ 2.600,000 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:55:57

GEOLAB GEOLAB 20.000,00 R$ 1,000 R$ 20.000,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
09:53:03

COMPRIMIDO 40
MG

HYPOFARMA -
INSTITUTO DE
HYPODERMIA E
FA

20.000,00 R$ 0,156 R$ 3.120,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:05:10

1542302650027 GENÉRICO 20.000,00 R$ 0,150 R$ 3.000,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:38

CX C/ 500 CP PRATI / PRATI
DONADUZZI &
CIA

20.000,00 R$ 0,150 R$ 3.000,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:04:12

Geolab Geolab 20.000,00 R$ 0,157 R$ 3.140,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

FUROSEMIDA 40
MG. Especificação
: C

GEOLAB 20.000,00 R$ 0,190 R$ 3.800,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

20.000,00 R$ 0,070 R$ 1.400,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
19:26:34

CPR GEOLAB 20.000,00 R$ 0,150 R$ 3.000,000 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

20.000,00 R$ 0,150 R$ 3.000,000 Não

0139 - GABAPENTINA 400 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 400 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:27:16

BIOLAB BIOLAB 5.000,00 R$ 4,253 R$ 21.265,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
09:53:42

COMPRIMIDO
400MG

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

5.000,00 R$ 4,252 R$ 21.260,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:38

CX C/ 300 CP PRATI / PRATI
DONADUZZI &
CIA

5.000,00 R$ 4,250 R$ 21.250,000 Não

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

31/08/2022 -
16:12:33

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

5.000,00 R$ 2,240 R$ 11.200,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

GABAPENTINA
400 MG.
Especificação :

PRATI 5.000,00 R$ 1,490 R$ 7.450,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

BIOLAB BIOLAB 5.000,00 R$ 1,030 R$ 5.150,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
19:27:04

CPR PRATI 5.000,00 R$ 4,250 R$ 21.250,000 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

5.000,00 R$ 4,250 R$ 21.250,000 Não

ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

40.455.009/0001-
01

01/09/2022 -
00:02:29

30 CPR BIOLAB 5.000,00 R$ 4,000 R$ 20.000,000 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:15:32

comprimido biolab 5.000,00 R$ 4,253 R$ 21.265,000 Sim

0140 - GLICLAZIDA 60 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 60 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO DE
LIBERAÇÃO PROLONGADA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:27:37

EMS EMS 10.000,00 R$ 3,000 R$ 30.000,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
09:55:00

60 MG COM LIB
PROL CT BL AL
PVDC OPC X 3

EMS S/A 10.000,00 R$ 3,000 R$ 30.000,000 Sim

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

GLICLAZIDA 60
MG. Especificação
: C

PHARMASCIENCE 10.000,00 R$ 0,820 R$ 8.200,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

SONVIER SONVIER 10.000,00 R$ 4,030 R$ 40.300,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
19:27:32

CPR PHARLAB 10.000,00 R$ 3,000 R$ 30.000,000 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:16:00

comprimido e.m.s 10.000,00 R$ 3,000 R$ 30.000,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:20:03

E MS E MS 10.000,00 R$ 0,490 R$ 4.900,000 Não

0141 - GLICOSE 50%. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 50% DE GLICOSE; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA 10 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

BIOMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELI

38.329.458/0001-
61

29/08/2022 -
09:36:08

AMP ISOFARMA 10.000,00 R$ 1,477 R$ 14.770,000 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:28:11

SAMTEC SAMTEC 10.000,00 R$ 1,477 R$ 14.770,000 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:55:57

SAMTEC SAMTEC 10.000,00 R$ 4,000 R$ 40.000,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:07:18

1177200040146 SOLUCAO DE
GLICOSE

10.000,00 R$ 1,470 R$ 14.700,000 Não
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ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:38

CX C/ 200 AM FARMACE /
FARMACE
INDUSTRIA

10.000,00 R$ 1,470 R$ 14.700,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
15:53:37

AMPOLA HALEXISTAR 10.000,00 R$ 1,470 R$ 14.700,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:04:42

Samtec Samtec 10.000,00 R$ 1,477 R$ 14.770,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

GLICOSE 50%.
Especificação :
CONCE

HALEX ISTAR 10.000,00 R$ 1,130 R$ 11.300,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

SAMTEC SAMTEC 10.000,00 R$ 0,900 R$ 9.000,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
19:28:08

AMP EQUIPLEX 10.000,00 R$ 1,470 R$ 14.700,000 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

SAMTEC SAMTEC 10.000,00 R$ 1,470 R$ 14.700,000 Não

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

31/08/2022 -
20:42:41

SAMTEC SAMTEC 10.000,00 R$ 0,830 R$ 8.300,000 Não

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:54

AMPOLA GENERICO/SAMTEC 10.000,00 R$ 1,477 R$ 14.770,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:20:03

SAMTEC SAMTEC 10.000,00 R$ 0,590 R$ 5.900,000 Não

0142 - HALOPERIDOL 2 MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 2 MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL -
GOTAS; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 20 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

BIOMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELI

38.329.458/0001-
61

29/08/2022 -
09:36:07

AMP CRISTALIA 2.000,00 R$ 11,940 R$ 23.880,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
09:56:06

FRASCO
20ML/2MG

UNIÃO QUÍMICA
FARMACÊUTICA
NACIONAL S/A

2.000,00 R$ 11,940 R$ 23.880,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:08:02

1029800200301 HALO 2.000,00 R$ 11,940 R$ 23.880,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:39

CX C/ 10 FR CRISTALIA /
CRISTALIA
PRODUTOS

2.000,00 R$ 11,940 R$ 23.880,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
15:54:14

FRASCO CRISTALIA 2.000,00 R$ 11,940 R$ 23.880,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

HALOPERIDOL 2
MG/ML.
Especificação

CRISTALIA 2.000,00 R$ 8,600 R$ 17.200,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

CRISTALIA CRISTALIA 2.000,00 R$ 7,520 R$ 15.040,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
19:28:35

FR JANSSEN 2.000,00 R$ 11,940 R$ 23.880,000 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

CRISTALIA CRISTALIA 2.000,00 R$ 11,940 R$ 23.880,000 Não

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

31/08/2022 -
20:42:56

UNIAO QUIMICA UNIAO QUIMICA 2.000,00 R$ 4,990 R$ 9.980,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:16:31

frasco cristalia 2.000,00 R$ 11,940 R$ 23.880,000 Sim

0143 - HALOPERIDOL 5 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 5MG; FORMA FARMACÊUTICA: CÁPSULA; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: CÁPSULA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:55:57

CRISTALIA CRISTALIA 10.000,00 R$ 2,000 R$ 20.000,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
09:56:39

CAPSULA 5MG UNIÃO QUÍMICA
FARMACÊUTICA
NACIONAL S/A

10.000,00 R$ 0,656 R$ 6.560,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:08:56

1029800200253 HALO 10.000,00 R$ 0,650 R$ 6.500,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:39

CX C/ 200 CP CRISTALIA /
CRISTALIA
PRODUTOS

10.000,00 R$ 0,650 R$ 6.500,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
15:54:49

CAPSULA CRISTALIA 10.000,00 R$ 0,650 R$ 6.500,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:05:05

Cristalia Cristalia 10.000,00 R$ 0,657 R$ 6.570,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

HALOPERIDOL 5
MG. Especificação
: C

CRISTALIA 10.000,00 R$ 0,420 R$ 4.200,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

CRISTALIA CRISTALIA 10.000,00 R$ 0,420 R$ 4.200,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
19:29:00

CP JANSSEN 10.000,00 R$ 0,650 R$ 6.500,000 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

CRISTALIA CRISTALIA 10.000,00 R$ 0,650 R$ 6.500,000 Não

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

31/08/2022 -
20:43:13

UNIAO QUIMICA UNIAO QUIMICA 10.000,00 R$ 0,320 R$ 3.200,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:17:03

capsula cristalia 10.000,00 R$ 0,657 R$ 6.570,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:20:03

CRISTALIA CRISTALIA 10.000,00 R$ 0,350 R$ 3.500,000 Não

0144 - HALOPERIDOL 5 MG / ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 5 MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA 1 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:55:57

CRISTALIA CRISTALIA 500,00 R$ 15,000 R$ 7.500,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:39

CX C/ 25 AM FRESENIUS /
FRESENIUS KABI

500,00 R$ 12,420 R$ 6.210,000 Não

A2 DISTRIBUIDORA
BRASIL LTDA

38.140.640/0001-
70

31/08/2022 -
16:24:43

HYPOFARMA HYPOFARMA 500,00 R$ 12,400 R$ 6.200,000 Sim

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:05:28

Fresenius Fresenius 500,00 R$ 12,427 R$ 6.213,500 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

HALOPERIDOL 5
MG / ML.
Especificaçã

CRISTALIA 500,00 R$ 7,730 R$ 3.865,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

cristalia cristalia 500,00 R$ 7,000 R$ 3.500,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
19:30:31

AMP JANSSEN 500,00 R$ 12,420 R$ 6.210,000 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

CRISTALIA CRISTALIA 500,00 R$ 12,420 R$ 6.210,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:17:38

ampola cristalia 500,00 R$ 12,427 R$ 6.213,500 Sim
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0145 - HEDERA HELIX L 7MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 7MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: XAROPE; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: FRASCO 100 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
09:57:14

7 MG/ML SOL OR
CT FR PLAS PET
AMB X 100

CIMED
INDUSTRIA S.A

1.000,00 R$ 16,462 R$ 16.462,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:09:50

1542302160011 ABRIFIT 1.000,00 R$ 16,460 R$ 16.460,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:40

PHITOSS BRATERAPICA /
BRATERAPICA
INDUSTRIA

1.000,00 R$ 16,460 R$ 16.460,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

HEDERA HELIX L
7MG/ML.
Especificaçã

BRASTERAPICA 1.000,00 R$ 37,390 R$ 37.390,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
19:31:05

FR CIMED 1.000,00 R$ 16,460 R$ 16.460,000 Sim

0146 - HEMIFUMARATO DE BISOPROLOL 10 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 10 MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:28:48

MERCK MERCK 1.000,00 R$ 7,307 R$ 7.307,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
09:57:55

COMPRIMIDO
10MG

EMS S/A 1.000,00 R$ 7,306 R$ 7.306,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:40

CX C/ 30 CP EMS / EMS S.A. 1.000,00 R$ 7,300 R$ 7.300,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
19:31:34

CPR MERCK 1.000,00 R$ 7,300 R$ 7.300,000 Sim

0147 - HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 100MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 100MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO REVESTIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:55:57

GEOLAB GEOLAB 3.000,00 R$ 3,000 R$ 9.000,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
09:58:32

COMPRIMIDO
100MG

EMS S/A 3.000,00 R$ 1,616 R$ 4.848,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:11:14

1542302040121 GENÉRICO 3.000,00 R$ 1,610 R$ 4.830,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:40

CX C/ 500 CP GEOLAB /
GEOLAB
INDUSTRIA

3.000,00 R$ 1,760 R$ 5.280,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

HEMIFUMARATO
DE QUETIAPINA
100MG. E

CRISTALIA 3.000,00 R$ 1,590 R$ 4.770,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

zydus zydus 3.000,00 R$ 0,840 R$ 2.520,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
19:31:58

CPR TEUTO 3.000,00 R$ 1,610 R$ 4.830,000 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

ZYDUS ZYDUS 3.000,00 R$ 1,610 R$ 4.830,000 Não

ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

40.455.009/0001-
01

01/09/2022 -
00:02:32

30 CPR GERMED 3.000,00 R$ 1,600 R$ 4.800,000 Sim

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:59

CPR GENERICO/CRISTALIA 3.000,00 R$ 1,617 R$ 4.851,000 Sim
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3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:18:10

comprimido geolab 3.000,00 R$ 1,617 R$ 4.851,000 Sim

0148 - HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 25MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO REVESTIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:29:14

BIOLAB BIOLAB 3.000,00 R$ 0,767 R$ 2.301,000 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:55:57

GEOLAB GEOLAB 3.000,00 R$ 2,000 R$ 6.000,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
09:59:15

COMPRIMIDO
25MG

EMS S/A 3.000,00 R$ 0,766 R$ 2.298,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:12:03

1542302040067 GENÉRICO 3.000,00 R$ 0,760 R$ 2.280,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:40

CX C/ 500 CP GEOLAB /
GEOLAB
INDUSTRIA

3.000,00 R$ 0,760 R$ 2.280,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

HEMIFUMARATO
DE QUETIAPINA
25MG. Es

CRISTALIA 3.000,00 R$ 0,630 R$ 1.890,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

GEOLAB GEOLAB 3.000,00 R$ 0,420 R$ 1.260,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
19:32:24

CPR TEUTO 3.000,00 R$ 0,760 R$ 2.280,000 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

ZYDUS ZYDUS 3.000,00 R$ 0,760 R$ 2.280,000 Não

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:54

CPR GENERICO/CRISTALIA 3.000,00 R$ 0,767 R$ 2.301,000 Sim

0149 - HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 50MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:29:51

BRAINFARMA BRAINFARMA 50.000,00 R$ 0,080 R$ 4.000,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
09:59:48

COMPRIMIDO
50MG

MEDQUIMICA
INDUSTRIA
FARMACEUTICA
LTDA.

50.000,00 R$ 0,166 R$ 8.300,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:12:36

1256801670059 GENÉRICO 50.000,00 R$ 0,160 R$ 8.000,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:41

CX C/ 500 CP PHARLAB /
PHARLAB
INDUSTRIA

50.000,00 R$ 0,160 R$ 8.000,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:05:55

Pharlab Pharlab 50.000,00 R$ 0,167 R$ 8.350,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

HIDROCLOROTIAZIDA
50 MG. Especifica

PHARLAB 50.000,00 R$ 0,390 R$ 19.500,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

medquimica medquimica 50.000,00 R$ 0,090 R$ 4.500,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
19:32:47

CPR TEUTO 50.000,00 R$ 0,160 R$ 8.000,000 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

BRAINFARMA BRAINFARMA 50.000,00 R$ 0,160 R$ 8.000,000 Não
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3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:18:43

comprimido neo quimica 50.000,00 R$ 0,167 R$ 8.350,000 Sim

0150 - HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG/ML FRASCO 150ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 60MG/ML; FORMA
FARMACEUTICA: SUSPENSÃO ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 150 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:55:58

AIRELA AIRELA 2.000,00 R$ 6,000 R$ 12.000,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:00:36

FRASCO 150ML PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

2.000,00 R$ 5,942 R$ 11.884,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:13:30

MEDICAMENTO
DE NOTIFICAÇÃO

HIDROXIDO DE
ALUMINIO

2.000,00 R$ 5,940 R$ 11.880,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:41

CX C/ 150 FR NATULAB /
NATULAB
LABORATORIO

2.000,00 R$ 5,940 R$ 11.880,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

HIDROXIDO DE
ALUMINIO
60MG/ML FRASC

BELFAR 2.000,00 R$ 9,970 R$ 19.940,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

imec imec 2.000,00 R$ 4,500 R$ 9.000,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
19:33:17

FR EMS 2.000,00 R$ 5,940 R$ 11.880,000 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

IFAL IFAL 2.000,00 R$ 5,940 R$ 11.880,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:19:16

frasco airela 2.000,00 R$ 5,943 R$ 11.886,000 Sim

0151 - IBUPROFENO 300 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 300 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:30:22

GEOLAB GEOLAB 20.000,00 R$ 0,473 R$ 9.460,000 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:55:58

GEOLAB GEOLAB 20.000,00 R$ 2,000 R$ 40.000,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:01:35

COMPRIMIDO
300MG

GEOLAB
INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA
S/A

20.000,00 R$ 0,472 R$ 9.440,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:15:13

1039200650042 ALGY-FLANDERIL 20.000,00 R$ 0,470 R$ 9.400,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:42

CX C/ 500 CP GEOLAB /
GEOLAB
INDUSTRIA

20.000,00 R$ 0,560 R$ 11.200,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
15:55:42

COMPRIMIDO VITAMEDIC 20.000,00 R$ 0,470 R$ 9.400,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:06:18

Vitamedic Vitamedic 20.000,00 R$ 0,473 R$ 9.460,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

IBUPROFENO
300 MG.
Especificação :

GEOLAB 20.000,00 R$ 0,510 R$ 10.200,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

VITAMEDIC VITAMEDIC 20.000,00 R$ 0,250 R$ 5.000,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
19:34:09

CPR TEUTO 20.000,00 R$ 0,470 R$ 9.400,000 Sim
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F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

NEO QUIMICA NEO QUIMICA 20.000,00 R$ 0,470 R$ 9.400,000 Não

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

01/09/2022 -
08:37:18

VITAMEDIC VITAMEDIC 20.000,00 R$ 0,170 R$ 3.400,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:19:45

comprimido geolab 20.000,00 R$ 0,473 R$ 9.460,000 Sim

0152 - IBUPROFENO 50MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 50 MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO ORAL;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 30 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:30:52

NATULAB NATULAB 5.000,00 R$ 3,707 R$ 18.535,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:02:11

COMPRIMIDO
50MG/ML

GEOLAB
INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA
S/A

5.000,00 R$ 3,706 R$ 18.530,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:16:00

1384100330210 IBUPROTRAT 5.000,00 R$ 3,700 R$ 18.500,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:42

CX C/ 100 FR NATULAB /
NATULAB
LABORATORIO

5.000,00 R$ 3,700 R$ 18.500,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
15:56:48

COMPRIMIDO NATULAB 5.000,00 R$ 3,700 R$ 18.500,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:06:38

Natulab Natulab 5.000,00 R$ 3,010 R$ 15.050,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

IBUPROFENO
50MG/ML.
Especificação :

VITAMEDIC 5.000,00 R$ 7,380 R$ 36.900,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

NATULAB NATULAB 5.000,00 R$ 3,350 R$ 16.750,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
19:34:39

CPR TEUTO 5.000,00 R$ 3,700 R$ 18.500,000 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

NATULAB NATULAB 5.000,00 R$ 3,700 R$ 18.500,000 Não

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

31/08/2022 -
20:43:53

NATULAB NATULAB 5.000,00 R$ 3,080 R$ 15.400,000 Não

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:20:03

NATULAB NATULAB 5.000,00 R$ 2,800 R$ 14.000,000 Não

0153 - IBUPROFENO 600 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 600 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:31:38

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

25.000,00 R$ 0,437 R$ 10.925,000 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:55:58

TEUTO TEUTO 25.000,00 R$ 2,000 R$ 50.000,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:02:40

COMPRIMIDO
600MG

GEOLAB
INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA
S/A

25.000,00 R$ 0,436 R$ 10.900,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:16:45

1256801610072 GENÉRICO 25.000,00 R$ 0,430 R$ 10.750,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:11

CX C/ 500 CP PRATI / PRATI
DONADUZZI &
CIA

25.000,00 R$ 0,430 R$ 10.750,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
15:57:09

COMPRIMIDO PRATIDONADUZZI 25.000,00 R$ 0,430 R$ 10.750,000 Não
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MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

31/08/2022 -
16:12:33

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

25.000,00 R$ 0,230 R$ 5.750,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:07:00

Prati Prati 25.000,00 R$ 0,437 R$ 10.925,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

IBUPROFENO
600 MG.
Especificação :

PRATI 25.000,00 R$ 0,420 R$ 10.500,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

25.000,00 R$ 0,250 R$ 6.250,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
19:35:03

CPR TEUTO 25.000,00 R$ 0,430 R$ 10.750,000 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

25.000,00 R$ 0,430 R$ 10.750,000 Não

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:59

CPR GENERICO/GEOLAB 25.000,00 R$ 0,437 R$ 10.925,000 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:20:17

comprimido prati 25.000,00 R$ 0,437 R$ 10.925,000 Sim

0154 - IMUNOGLOBULINA HUMANA, TIPO ANTI RHO(D). Especificação : CONCENTRAÇÃO: 300MCG; FORMA
FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA COM 2ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:42

RHOPHYLAC
150MCG/ML 2ML

CLS BEHRING /
CLS BEHRING

100,00 R$ 413,330 R$ 41.333,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

CSL CSL 100,00 R$ 368,660 R$ 36.866,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
19:35:34

AMP MERCK 100,00 R$ 413,300 R$ 41.330,000 Sim

0155 - INDAPAMIDA 1,5MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 1,5MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO DE
LIBERAÇÃO PROLONGADA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:32:10

GERMED GERMED 2.000,00 R$ 2,673 R$ 5.346,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:03:33

1,5 MG COM REV
LIB PROL CT BL
AL AL X 30

GERMED
FARMACEUTICA
LTDA

2.000,00 R$ 2,672 R$ 5.344,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:43

CX C/ 60 CP PRATI / PRATI
DONADUZZI &
CIA

2.000,00 R$ 2,670 R$ 5.340,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

INDAPAMIDA
1,5MG.
Especificação : C

pharlab 2.000,00 R$ 0,660 R$ 1.320,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
19:35:59

CPR TEUTO 2.000,00 R$ 2,670 R$ 5.340,000 Sim

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:57

CPR GENERICO/PRATI
DONADUZZI

2.000,00 R$ 2,673 R$ 5.346,000 Sim

0156 - INDAPAMIDA 2,5MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 2,5MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:32:45

SERVIER SERVIER 1.500,00 R$ 3,270 R$ 4.905,000 Sim
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C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:04:42

2,5 MG COM REV
LIB PROL CT BL
AL AL X 30

GERMED
FARMACEUTICA
LTDA

1.500,00 R$ 3,270 R$ 4.905,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:43

CX C/ 30 CP TORRENT /
TORRENT DO
BRASIL

1.500,00 R$ 3,270 R$ 4.905,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

INDAPAMIDA
2,5MG.
Especificação : C

PHARLAB 1.500,00 R$ 2,150 R$ 3.225,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
19:36:24

CPR TEUTO 1.500,00 R$ 3,270 R$ 4.905,000 Sim

0157 - IODETO DE POTÁSSIO 20MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 20MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: XAROPE;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 100 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:06:54

FRASCO 100ML/
20MG

LABORATORIO
QUIMICO
FARMACEUTICO
DA AERO

1.000,00 R$ 8,612 R$ 8.612,000 Sim

Estratti Vegetali
Farmacia e
Manipulação Eireli

04.162.170/0001-
23

31/08/2022 -
14:21:33

IODETO DE
POTÁSSIO
20MG/ML.
XAROPE; FRAS

MARCA PROPRIA
MED.
MANIPULADO

1.000,00 R$ 28,000 R$ 28.000,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:43

CX C/ 140 FR IFAL / IFAL
INDUSTRIA

1.000,00 R$ 9,290 R$ 9.290,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

IODETO DE
POTÁSSIO
20MG/ML. Especif

BELFAR 1.000,00 R$ 12,490 R$ 12.490,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

BELFAR BELFAR 1.000,00 R$ 9,460 R$ 9.460,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
19:36:50

FR TEUTO 1.000,00 R$ 8,610 R$ 8.610,000 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

IFAL IFAL 1.000,00 R$ 8,610 R$ 8.610,000 Não

0158 - ITRACONAZOL 100 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 100 MG; FORMA FARMACÊUTICA: CÁPSULA; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: CÁPSULA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:33:13

GEOLAB GEOLAB 10.000,00 R$ 2,293 R$ 22.930,000 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:55:58

GEOLAB GEOLAB 10.000,00 R$ 5,000 R$ 50.000,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:07:33

100 MG CAP
DURA CT 50 BL
AL PLAS TRANS
X

EUROFARMA
LABORATÓRIOS
S.A

10.000,00 R$ 2,292 R$ 22.920,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:18:35

1542300090032 TRAXONOL 10.000,00 R$ 2,290 R$ 22.900,000 Não

Estratti Vegetali
Farmacia e
Manipulação Eireli

04.162.170/0001-
23

31/08/2022 -
14:22:10

ITRACONAZOL
100 MG

MARCA PROPRIA
MED.
MANIPULADO

10.000,00 R$ 1,000 R$ 10.000,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:43

CX C/ 250 CA GEOLAB /
GEOLAB
INDUSTRIA

10.000,00 R$ 2,600 R$ 26.000,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:07:25

Geolab Geolab 10.000,00 R$ 2,293 R$ 22.930,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

ITRACONAZOL
100 MG.
Especificação :

GEOLAB 10.000,00 R$ 2,690 R$ 26.900,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

GEOLAB GEOLAB 10.000,00 R$ 1,650 R$ 16.500,000 Não
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FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
19:37:14

CP GEOLAB 10.000,00 R$ 2,290 R$ 22.900,000 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

GEOLAB GEOLAB 10.000,00 R$ 2,290 R$ 22.900,000 Não

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

31/08/2022 -
20:44:11

GEOLAB GEOLAB 10.000,00 R$ 1,330 R$ 13.300,000 Não

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:54

CAPSULA GENERICO/GEOLAB 10.000,00 R$ 2,293 R$ 22.930,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:20:03

NATIVITA NATIVITA 10.000,00 R$ 1,400 R$ 14.000,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:20:44

capsula geolab 10.000,00 R$ 2,293 R$ 22.930,000 Sim

0159 - IVERMECTINA 6 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 6MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

17.263.792/0001-
90

29/08/2022 -
10:10:53

vitamedic vitamedic 10.000,00 R$ 2,000 R$ 20.000,000 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:33:38

VITAMEDIC VITAMEDIC 10.000,00 R$ 1,857 R$ 18.570,000 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:55:58

VITAMEDIC VITAMEDIC 10.000,00 R$ 3,000 R$ 30.000,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:08:12

6 MG COM CT BL
AL PLAS TRANS
X 4

VITAMEDIC
INDUSTRIA
FARMACEUTICA
LTDA

10.000,00 R$ 1,856 R$ 18.560,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:19:09

1039201670039 GENÉRICO 10.000,00 R$ 1,850 R$ 18.500,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:44

CX C/ 500 CP VITAMEDIC /
VITAMEDIC
INDUSTRIA

10.000,00 R$ 1,850 R$ 18.500,000 Não

A2 DISTRIBUIDORA
BRASIL LTDA

38.140.640/0001-
70

31/08/2022 -
16:25:16

VITAMEDIC VITAMEDIC 10.000,00 R$ 1,800 R$ 18.000,000 Sim

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:07:46

Vitamedic Vitamedic 10.000,00 R$ 1,857 R$ 18.570,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

IVERMECTINA 6
MG. Especificação
: C

VITAMEDIC 10.000,00 R$ 2,030 R$ 20.300,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

VITAMEDIC VITAMEDIC 10.000,00 R$ 1,860 R$ 18.600,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
19:37:36

CPR GERMED 10.000,00 R$ 1,850 R$ 18.500,000 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

VITAMEDIC VITAMEDIC 10.000,00 R$ 1,850 R$ 18.500,000 Não

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:54

CPR GENERICO/VITAMEDIC10.000,00 R$ 1,857 R$ 18.570,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:20:04

VITAMEDIC VITAMEDIC 10.000,00 R$ 0,540 R$ 5.400,000 Não

0160 - LAMOTRIGINA 100 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 100MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:55:58

GEOLAB GEOLAB 5.000,00 R$ 2,000 R$ 10.000,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:12:52

COMPRIMIDO
100MG

LABORATÓRIO
TEUTO
BRASILEIRO S/A

5.000,00 R$ 0,982 R$ 4.910,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:44

CX C/ 30 CP UNICHEM /
UNICHEM
FARMACEUTICA

5.000,00 R$ 0,980 R$ 4.900,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

LAMOTRIGINA
100 MG.
Especificação :

CRISTALIA 5.000,00 R$ 1,290 R$ 6.450,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

TORRENT TORRENT 5.000,00 R$ 4,180 R$ 20.900,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
19:38:05

CPR PRATI 5.000,00 R$ 0,980 R$ 4.900,000 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

ZYDUS ZYDUS 5.000,00 R$ 0,980 R$ 4.900,000 Não

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:57

CPR GENERICO/ALTHAIA 5.000,00 R$ 0,983 R$ 4.915,000 Sim

0161 - LEFLUNOMIDA 20 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 20MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:55:58

CRISTALIA CRISTALIA 1.000,00 R$ 40,000 R$ 40.000,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:14:01

20 MG COM REV
CX BL AL AL X
100

CRISTÁLIA
PRODUTOS
QUÍMICOS
FARMACÊUTICO

1.000,00 R$ 38,480 R$ 38.480,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:44

CX C/ 30 CP MEDLEY /
SANOFI MEDLEY

1.000,00 R$ 38,480 R$ 38.480,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

LEFLUNOMIDA 20
MG. Especificação
:

CRISTALIA 1.000,00 R$ 14,670 R$ 14.670,000 Não

0162 - LEVETIRACETAM 100MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 100MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO COM 100 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:14:42

FRASCO 100ML EUROFARMA
LABORATÓRIOS
S.A

1.000,00 R$ 138,420 R$ 138.420,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:45

ETIRA 100ML ACHE / ACHE
LABORATORIOS

1.000,00 R$ 138,430 R$ 138.430,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

ACHE ACHE 1.000,00 R$ 9,190 R$ 9.190,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
19:43:12

FR EUROFARM 1.000,00 R$ 138,430 R$ 138.430,000 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:22:00

frasco ache 1.000,00 R$ 138,430 R$ 138.430,000 Sim

0163 - LEVODOPA 200 MG + CLORIDRATO BENSERAZIDA 50 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 200MG + 50MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO COM CAMADA TRIPLA E LIBERAÇÃO MODIFICADA DUPLA; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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DMB -
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

34.093.466/0001-
09

26/08/2022 -
14:06:30

CPR ROCHE 1.000,00 R$ 6,500 R$ 6.500,000 Sim

BIOMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELI

38.329.458/0001-
61

29/08/2022 -
09:36:07

CPR FARMOQUIMICO 1.000,00 R$ 6,977 R$ 6.977,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:15:35

200 MG + 50 MG
COM CT FR VD
AMB X 60

BIOSINTÉTICA
FARMACÊUTICA
LTDA

1.000,00 R$ 6,976 R$ 6.976,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:45

CX C/ 30 CP ROCHE /
PRODUTOS
ROCHE

1.000,00 R$ 6,970 R$ 6.970,000 Não

A2 DISTRIBUIDORA
BRASIL LTDA

38.140.640/0001-
70

31/08/2022 -
16:25:55

ACHE ACHE 1.000,00 R$ 6,900 R$ 6.900,000 Sim

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
19:45:02

CPR TEUTO 1.000,00 R$ 6,970 R$ 6.970,000 Sim

ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

40.455.009/0001-
01

01/09/2022 -
00:02:32

30 CPR DIVCOM 1.000,00 R$ 6,900 R$ 6.900,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:20:04

ROCHE ROCHE 1.000,00 R$ 2,530 R$ 2.530,000 Não

0164 - LEVOFLOXACINO 500 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 500MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:34:08

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

20.000,00 R$ 2,180 R$ 43.600,000 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:55:59

GEOLAB GEOLAB 20.000,00 R$ 3,000 R$ 60.000,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:16:11

500MG COM REV
CT BL AL PLAS
TRANS X 280

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

20.000,00 R$ 2,180 R$ 43.600,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:20:06

1256802600143 GENÉRICO 20.000,00 R$ 2,180 R$ 43.600,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:45

CX C/ 280 CP PRATI / PRATI
DONADUZZI &
CIA

20.000,00 R$ 2,180 R$ 43.600,000 Não

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

31/08/2022 -
16:12:33

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

20.000,00 R$ 2,180 R$ 43.600,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

LEVOFLOXACINO
500 MG.
Especificação

PRATI 20.000,00 R$ 1,280 R$ 25.600,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

E M S E M S 20.000,00 R$ 0,920 R$ 18.400,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

PRATI PRATI 20.000,00 R$ 2,180 R$ 43.600,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
19:45:25

CPR EUROFARM 20.000,00 R$ 2,180 R$ 43.600,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:20:07

PRATI PRATI 20.000,00 R$ 0,980 R$ 19.600,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:23:07

comprimido prati 20.000,00 R$ 2,180 R$ 43.600,000 Sim

0165 - LEVOFLOXACINO 750MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 750MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:34:41

ACHE ACHE 10.000,00 R$ 12,700 R$ 127.000,000 Sim
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C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:16:43

750MG COM REV
CT BL AL PLAS
TRANS X 280

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

10.000,00 R$ 12,700 R$ 127.000,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:46

CX C/ 7 CP EUROFARMA /
EUROFARMA
LABORATORIOS

10.000,00 R$ 12,700 R$ 127.000,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

EUROFARMA EUROFARMA 10.000,00 R$ 19,540 R$ 195.400,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
19:46:07

CPR EUROFARM 10.000,00 R$ 12,700 R$ 127.000,000 Sim

ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

40.455.009/0001-
01

01/09/2022 -
00:02:32

10 CPR EUROFARMA 10.000,00 R$ 12,700 R$ 127.000,000 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:23:39

comprimido ache 10.000,00 R$ 12,700 R$ 127.000,000 Sim

0166 - LEVOMEPROMAZINA 100 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 100MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DMB -
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

34.093.466/0001-
09

26/08/2022 -
14:07:30

CPR HIPOLABOR 20.000,00 R$ 2,000 R$ 40.000,000 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:55:59

CRISTALIA CRISTALIA 20.000,00 R$ 3,000 R$ 60.000,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:17:15

100 MG COM REV
CT BL AL PLAS
TRANS X 20

HIPOLABOR
FARMACEUTICA
LTDA

20.000,00 R$ 2,270 R$ 45.400,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:28:34

1029800280117 LEVOZINE 20.000,00 R$ 2,270 R$ 45.400,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:46

CX C/ 500 CP HIPOLABOR /
HIPOLABOR
FARMACEUTICA

20.000,00 R$ 2,270 R$ 45.400,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
15:57:43

COMPRIMIDO CRISTALIA 20.000,00 R$ 2,270 R$ 45.400,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:08:14

Cristalia Cristalia 20.000,00 R$ 2,270 R$ 45.400,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

LEVOMEPROMAZINA
100 MG.
Especificaç

CRISTALIA 20.000,00 R$ 1,470 R$ 29.400,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

CRISTALIA CRISTALIA 20.000,00 R$ 1,180 R$ 23.600,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

HIPOLABOR HIPOLABOR 20.000,00 R$ 2,270 R$ 45.400,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
19:47:21

COMP SANOFI 20.000,00 R$ 2,270 R$ 45.400,000 Sim

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

31/08/2022 -
20:44:42

CRISTALIA CRISTALIA 20.000,00 R$ 1,120 R$ 22.400,000 Não

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:56

CPR GENERICO/CRISTALIA 20.000,00 R$ 2,270 R$ 45.400,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:20:07

HIPOLABOR HIPOLABOR 20.000,00 R$ 0,700 R$ 14.000,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:24:08

comprimido cristalia 20.000,00 R$ 2,270 R$ 45.400,000 Sim

0167 - LEVOMEPROMAZINA 25 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 25MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:55:59

CRISTALIA CRISTALIA 10.000,00 R$ 2,000 R$ 20.000,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:18:07

25 MG COM REV
CT BL AL PLAS
TRANS X 20

HIPOLABOR
FARMACEUTICA
LTDA

10.000,00 R$ 1,202 R$ 12.020,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:29:25

1029800280141 LEVOZINE 10.000,00 R$ 1,200 R$ 12.000,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:47

CX C/ 200 CP CRISTALIA /
CRISTALIA
PRODUTOS

10.000,00 R$ 1,200 R$ 12.000,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
15:58:10

COMPRIMIDO CRISTALIA 10.000,00 R$ 1,200 R$ 12.000,000 Não

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

31/08/2022 -
16:12:33

CRISTALIA CRISTALIA 10.000,00 R$ 0,490 R$ 4.900,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

LEVOMEPROMAZINA
25 MG.
Especificaçã

CRISTALIA 10.000,00 R$ 0,740 R$ 7.400,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

CRISTALIA CRISTALIA 10.000,00 R$ 0,660 R$ 6.600,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

CRISTALIA CRISTALIA 10.000,00 R$ 1,200 R$ 12.000,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
19:49:52

CPR SANOFI 10.000,00 R$ 1,200 R$ 12.000,000 Sim

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

31/08/2022 -
20:44:55

CRISTALIA CRISTALIA 10.000,00 R$ 0,580 R$ 5.800,000 Não

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:56

CPR GENERICO/CRISTALIA 10.000,00 R$ 1,203 R$ 12.030,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:20:04

CRISTALIA CRISTALIA 10.000,00 R$ 0,590 R$ 5.900,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:24:32

comprimido cristalia 10.000,00 R$ 1,203 R$ 12.030,000 Sim

0168 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 25MCG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:35:12

MERCK MERCK 1.000,00 R$ 0,973 R$ 973,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:19:28

25 MCG COM CT
BL AL AL X 30

MERCK S/A 1.000,00 R$ 0,972 R$ 972,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:47

CX C/ 30 CP MERCK / MERCK,
SHARP & DOHME

1.000,00 R$ 0,970 R$ 970,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

MERCK MERCK 1.000,00 R$ 0,770 R$ 770,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
19:50:38

CPR MERCK 1.000,00 R$ 0,970 R$ 970,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:20:04

MERCK MERCK 1.000,00 R$ 0,240 R$ 240,000 Não

0169 - LIRAGLUTIDA 6MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 6MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
INJETÁVEL;CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SISTEMA DE APLICAÇÃO MULTIDOSE E DESCARTÁVEL, QUE PERMITA
APLICAÇÃO NAS DOSAGENS DE 0,6MG, 1,2MG E 1,8MG, PREENCHIDO COM 3ML DE SOLUÇÃO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: UNIDADE DE CANETA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:20:03

UNIDADE 0,6MG,
1,2MG E 1,8MG

NOVO NORDISK
FARMACÊUTICA
DO BRASIL LTDA

100,00 R$ 314,576 R$ 31.457,600 Sim
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ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:48

CX C/ 2 UND NOVO NORDISK /
NOVO NORDISK

100,00 R$ 424,410 R$ 42.441,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
19:51:55

UND MERCK 100,00 R$ 314,670 R$ 31.467,000 Sim

0170 - L-METILFOLATO + ÁCIDO FOLICO. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 360MCG; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 15ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:20:40

15 MG/ML SOL
OR CT FR VD
CGT X 10 ML

CAZI QUIMICA
FARMACEUTICA
INDUSTRIA E CO

100,00 R$ 337,900 R$ 33.790,000 Sim

0171 - LOSARTANA POTÁSSICA 100 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 100MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:21:28

100 MG COM REV
CT BL AL PLAS
TRANS X 30

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

30.000,00 R$ 0,710 R$ 21.300,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:30:37

1256802020147 GENÉRICO 30.000,00 R$ 0,710 R$ 21.300,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:48

CX C/ 300 CP PRATI / PRATI
DONADUZZI &
CIA

30.000,00 R$ 0,710 R$ 21.300,000 Não

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

31/08/2022 -
16:12:33

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

30.000,00 R$ 0,710 R$ 21.300,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:08:43

Prati Prati 30.000,00 R$ 0,710 R$ 21.300,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

LOSARTANA
POTÁSSICA 100
MG. Especif

PRATI 30.000,00 R$ 0,600 R$ 18.000,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

30.000,00 R$ 0,510 R$ 15.300,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

30.000,00 R$ 0,710 R$ 21.300,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
19:53:11

CPR PRATI 30.000,00 R$ 0,710 R$ 21.300,000 Sim

ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

40.455.009/0001-
01

01/09/2022 -
00:02:30

30 CPR GERMED 30.000,00 R$ 0,700 R$ 21.000,000 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:25:05

comprimido prati 30.000,00 R$ 0,710 R$ 21.300,000 Sim

0172 - LOSARTANA POTÁSSICA 25 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 25MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:35:41

BIOLAB BIOLAB 20.000,00 R$ 3,087 R$ 61.740,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:22:03

25 MG COM REV
CT BL AL PLAS
TRANS X 30

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

20.000,00 R$ 3,086 R$ 61.720,000 Sim

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

BIOLAB BIOLAB 20.000,00 R$ 1,520 R$ 30.400,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
19:54:31

CPR ACHE 20.000,00 R$ 3,080 R$ 61.600,000 Sim

0173 - LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 50MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

DMB -
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

34.093.466/0001-
09

26/08/2022 -
14:08:13

CPR NEO QUIMICA 80.000,00 R$ 0,090 R$ 7.200,000 Sim

REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

17.263.792/0001-
90

29/08/2022 -
10:12:43

prati prati 80.000,00 R$ 0,200 R$ 16.000,000 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:55:59

GEOLAB GEOLAB 80.000,00 R$ 1,000 R$ 80.000,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:23:16

50 MG COM REV
CT BL AL PLAS
TRANS X 30

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

80.000,00 R$ 0,176 R$ 14.080,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:31:16

1256802020041 GENÉRICO 80.000,00 R$ 0,170 R$ 13.600,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:48

CX C/ 960 CP PRATI / PRATI
DONADUZZI &
CIA

80.000,00 R$ 0,170 R$ 13.600,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
15:58:39

COMPRIMIDO PRATIDONADUZZI 80.000,00 R$ 0,170 R$ 13.600,000 Não

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

31/08/2022 -
16:12:33

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

80.000,00 R$ 0,070 R$ 5.600,000 Não

A2 DISTRIBUIDORA
BRASIL LTDA

38.140.640/0001-
70

31/08/2022 -
16:27:08

PRATI PRATI 80.000,00 R$ 0,100 R$ 8.000,000 Sim

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:09:06

Geolab Geolab 80.000,00 R$ 0,177 R$ 14.160,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

LOSARTANA
POTÁSSICA 50
MG. Especifi

PRATI 80.000,00 R$ 0,150 R$ 12.000,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

80.000,00 R$ 0,120 R$ 9.600,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

BRAINFARMA BRAINFARMA 80.000,00 R$ 0,170 R$ 13.600,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
19:55:06

CPR PRATI 80.000,00 R$ 0,170 R$ 13.600,000 Sim

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

01/09/2022 -
08:37:47

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

80.000,00 R$ 0,090 R$ 7.200,000 Não

ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

40.455.009/0001-
01

01/09/2022 -
00:02:30

30 CPR GERMED 80.000,00 R$ 0,170 R$ 13.600,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:20:08

BIOLAB BIOLAB 80.000,00 R$ 0,130 R$ 10.400,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:25:31

comprimido geolab 80.000,00 R$ 0,177 R$ 14.160,000 Sim

0174 - MALEATO DE METILERGOMETRINA 0,2MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 0,2MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA 1 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:48

CX C/ 50 AM UNIAO QUIMICA /
UNIAO QUIMICA

1.000,00 R$ 4,900 R$ 4.900,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

UNIÃO QUIMICA UNIÃO QUIMICA 1.000,00 R$ 3,280 R$ 3.280,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
19:55:30

AMP UNIÃO 1.000,00 R$ 4,900 R$ 4.900,000 Sim

0175 - MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 0,4MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO COM 120 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:23:51

0,4 MG/ML SOL
OR CX 100 FR
PLAS AMB X 12

FARMACE
INDÚSTRIA
QUÍMICO-
FARMACÊUTICA
C

10.000,00 R$ 3,590 R$ 35.900,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:32:32

1134301110030 GENÉRICO 10.000,00 R$ 3,590 R$ 35.900,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:48

CX C/ 50 FR PRATI / PRATI
DONADUZZI &
CIA

10.000,00 R$ 3,600 R$ 36.000,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:09:29

Prati Prati 10.000,00 R$ 3,590 R$ 35.900,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

MALEATO DE
DEXCLORFENIRAMINA
0,4MG/

HIPOLABOR 10.000,00 R$ 4,490 R$ 44.900,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:47

HIPOLABOR HIPOLABOR 10.000,00 R$ 2,500 R$ 25.000,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

10.000,00 R$ 3,590 R$ 35.900,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
19:55:55

FR PRATI 10.000,00 R$ 3,590 R$ 35.900,000 Sim

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:59

FRASCO GENERICO/PRATI
DONADUZZI

10.000,00 R$ 3,590 R$ 35.900,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:20:08

HIPOLABOR HIPOLABOR 10.000,00 R$ 2,800 R$ 28.000,000 Não

0176 - MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 2MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:55:59

GEOLAB GEOLAB 20.000,00 R$ 1,000 R$ 20.000,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:24:19

2 MG + 0,25 MG
COM CT BL AL
PLAS INC X 2

EMS S/A 20.000,00 R$ 0,210 R$ 4.200,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:33:31

1542300120012 HYSTIN 20.000,00 R$ 0,210 R$ 4.200,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:49

CX C/ 500 CP GEOLAB /
GEOLAB
INDUSTRIA

20.000,00 R$ 0,210 R$ 4.200,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:09:51

Geolab Geolab 20.000,00 R$ 0,210 R$ 4.200,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

MALEATO DE
DEXCLORFENIRAMINA
2MG. E

GEOLAB 20.000,00 R$ 0,180 R$ 3.600,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

NEO QUIMICA NEO QUIMICA 20.000,00 R$ 0,070 R$ 1.400,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

NEO QUIMICA NEO QUIMICA 20.000,00 R$ 0,210 R$ 4.200,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
19:56:21

CPR NEOQUIMICA 20.000,00 R$ 0,210 R$ 4.200,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:19:16

GEOLAB GEOLAB 20.000,00 R$ 0,120 R$ 2.400,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:25:56

comprimido geolab 20.000,00 R$ 0,210 R$ 4.200,000 Sim
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0177 - MALEATO DE TIMOLOL 2,5MG/ML(0,25%). Especificação : CONCENTRAÇÃO: 2,5MG/ML (0,25%); FORMA
FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO OFTÁLMICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 5 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:36:15

ACHE ACHE 500,00 R$ 20,710 R$ 10.355,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:24:58

2,5 MG/ML SOL
OFT CT FR GOT
PLAS OPC X 5

LABORATÓRIO
TEUTO
BRASILEIRO S/A

500,00 R$ 20,710 R$ 10.355,000 Sim

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

MALEATO DE
TIMOLOL
2,5MG/ML(0,25%).

CRISTALIA 500,00 R$ 15,710 R$ 7.855,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
19:56:47

FR TEUTO 500,00 R$ 20,710 R$ 10.355,000 Sim

0178 - MEBENDAZOL 20MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 20MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO ORAL;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 30 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:25:40

20 MG/ML SUS
OR CX 60 FR
PEAD X 30 ML +

GEOLAB
INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA
S/A

20.000,00 R$ 3,392 R$ 67.840,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:35:42

1384100360012 HELMILAB 20.000,00 R$ 3,390 R$ 67.800,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:49

CX C/ 50 FR NATULAB /
NATULAB
LABORATORIO

20.000,00 R$ 3,390 R$ 67.800,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:10:12

Natulab Natulab 20.000,00 R$ 2,400 R$ 48.000,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

MEBENDAZOL
20MG/ML.
Especificação :

BELFAR 20.000,00 R$ 3,600 R$ 72.000,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

NATULAB NATULAB 20.000,00 R$ 2,060 R$ 41.200,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

NATULAB NATULAB 20.000,00 R$ 3,390 R$ 67.800,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
19:57:24

FR PHARLAB 20.000,00 R$ 3,390 R$ 67.800,000 Sim

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

31/08/2022 -
20:45:36

NATULAB NATULAB 20.000,00 R$ 2,450 R$ 49.000,000 Não

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:20:08

BELFAR BELFAR 20.000,00 R$ 1,960 R$ 39.200,000 Não

0179 - MELOXICAN 15 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 15MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:26:12

15 MG COM CT
BL AL PLAS
TRANS X 10

LABORATÓRIO
NEO QUÍMICA
COMÉRCIO E
INDÚS

5.000,00 R$ 0,450 R$ 2.250,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:39:56

1410706330046 GENÉRICO 5.000,00 R$ 0,450 R$ 2.250,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:47

CX C/ 10 CP NEO QUIMICA /
BRAINFARMA
INDUSTRIA

5.000,00 R$ 0,450 R$ 2.250,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

MELOXICAN 15
MG. Especificação
: CO

GEOLAB 5.000,00 R$ 0,330 R$ 1.650,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

PHARLAB PHARLAB 5.000,00 R$ 0,140 R$ 700,000 Não
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FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
19:58:25

CPR LEGRAND 5.000,00 R$ 0,450 R$ 2.250,000 Sim

0180 - METEFORMINA XR 500MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 500MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO DE
LIBERAÇÃO PROLONGADA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:26:56

COMPRIMIDO
500MG

MERCK S/A 1.000,00 R$ 0,222 R$ 222,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:37

CX C/ 400 CP PRATI / PRATI
DONADUZZI &
CIA

1.000,00 R$ 0,340 R$ 340,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

METEFORMINA
XR 500MG.
Especificação

VITAMEDIC 1.000,00 R$ 0,270 R$ 270,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
19:58:50

CPR PRATI 1.000,00 R$ 0,220 R$ 220,000 Sim

0181 - METRONIDAZOL 100MG/G + NISTATINA 20.000UI/G. Especificação : METRONIDAZOL, APRESENTAÇÃO ASSOCIADO
COM NISTATINA CONCENTRAÇÃO: 100MG + 20.000UI/G; FORMA FARMACÊUTICA: CREME VAGINAL; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: BISNAGA 60G
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:36:49

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

5.000,00 R$ 16,027 R$ 80.135,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:29:12

BISNAGA 100MG
+ 20.000UI/G

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

5.000,00 R$ 16,026 R$ 80.130,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:40:34

1256800440041 GENÉRICO 5.000,00 R$ 16,020 R$ 80.100,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:47

CX C/ 50 BG PRATI / PRATI
DONADUZZI &
CIA

5.000,00 R$ 16,020 R$ 80.100,000 Não

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

31/08/2022 -
16:12:33

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

5.000,00 R$ 16,020 R$ 80.100,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

METRONIDAZOL
100MG/G +
NISTATINA 20

PRATI 5.000,00 R$ 15,340 R$ 76.700,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

TEUTO TEUTO 5.000,00 R$ 17,000 R$ 85.000,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

5.000,00 R$ 16,020 R$ 80.100,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:00:42

BISN TEUTO 5.000,00 R$ 16,000 R$ 80.000,000 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:26:29

bisnaga prati 5.000,00 R$ 16,027 R$ 80.135,000 Sim

0182 - METRONIDAZOL 250 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 250MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:37:13

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

30.000,00 R$ 0,330 R$ 9.900,000 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:56:00

PRATI PRATI 30.000,00 R$ 1,000 R$ 30.000,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:29:53

COMPRIMIDO
250MG

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

30.000,00 R$ 0,330 R$ 9.900,000 Sim
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D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:41:46

1256801820026 GENÉRICO 30.000,00 R$ 0,330 R$ 9.900,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:48

CX C/ 600 CP PRATI / PRATI
DONADUZZI &
CIA

30.000,00 R$ 0,340 R$ 10.200,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
15:59:09

COMPRIMIDO PRATIDONADUZZI 30.000,00 R$ 0,330 R$ 9.900,000 Não

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

31/08/2022 -
16:12:33

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

30.000,00 R$ 0,180 R$ 5.400,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

METRONIDAZOL
250 MG.
Especificação

PRATI 30.000,00 R$ 0,310 R$ 9.300,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

30.000,00 R$ 0,200 R$ 6.000,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:05

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

30.000,00 R$ 0,330 R$ 9.900,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:01:40

CPR TEUTO 30.000,00 R$ 0,330 R$ 9.900,000 Sim

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

01/09/2022 -
08:38:17

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

30.000,00 R$ 0,210 R$ 6.300,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:26:53

comprimido prati 30.000,00 R$ 0,330 R$ 9.900,000 Sim

0183 - METRONIDAZOL 400 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 400MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:30:37

COMPRIMIDO
400MG

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

40.000,00 R$ 0,700 R$ 28.000,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:48

CX C/ 20 CP NOVA QUIMICA /
NOVA QUIMICA

40.000,00 R$ 0,730 R$ 29.200,000 Não

A J COMERCIO
ATACADISTA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALAR - LTDA

32.137.731/0001-
70

31/08/2022 -
16:52:44

COMPRIMIDO CANDERM/EMS 40.000,00 R$ 0,700 R$ 28.000,000 Sim

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

LEGRAND LEGRAND 40.000,00 R$ 0,540 R$ 21.600,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:02:06

CPR TEUTO 40.000,00 R$ 0,700 R$ 28.000,000 Sim

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:57

CPR GENERICO/TEUTO 40.000,00 R$ 0,700 R$ 28.000,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:20:11

LEGRAND LEGRAND 40.000,00 R$ 0,350 R$ 14.000,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:27:18

comprimido teuto 40.000,00 R$ 0,700 R$ 28.000,000 Sim

0184 - MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 10 MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 10MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA 1 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:49

CX C/ 50 AM BIOLAB / BIOLAB
SANUS

1.000,00 R$ 5,500 R$ 5.500,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:02:31

AMP SIGMA 1.000,00 R$ 5,500 R$ 5.500,000 Sim



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/10/2022 às 08:42:23.
Código verificador: 39AEED

Página 135 de 1279

0185 - MONONITRATO DE TIAMINA + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA E CIANOCOBOLAMINA. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 5.000MCG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:31:12

COMPRIMIDO
5.000MCG

EUROFARMA
LABORATÓRIOS
S.A.

1.000,00 R$ 6,380 R$ 6.380,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:49

CX C/ 20 CP MERCK / MERCK,
SHARP & DOHME

1.000,00 R$ 6,380 R$ 6.380,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

MONONITRATO
DE TIAMINA +
CLORIDRATO

MYRALIS 1.000,00 R$ 2,600 R$ 2.600,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:03:03

CPR MERCK 1.000,00 R$ 6,380 R$ 6.380,000 Sim

0186 - MUPIROCINA 20MG/G. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 20MG/G; FORMA FARMACÊUTICA: POMADA; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: BISNAGA 15G
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:37:46

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

300,00 R$ 44,037 R$ 13.211,100 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:31:43

20 MG/G POM
DERM CT 100 BG
AL X 15 G

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

300,00 R$ 44,036 R$ 13.210,800 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:49

CX C/ 100 BG PRATI / PRATI
DONADUZZI &
CIA

300,00 R$ 44,030 R$ 13.209,000 Não

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

31/08/2022 -
16:12:33

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

300,00 R$ 31,060 R$ 9.318,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

MUPIROCINA
20MG/G.
Especificação :

PRATI 300,00 R$ 30,320 R$ 9.096,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:06

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

300,00 R$ 44,030 R$ 13.209,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:03:34

BISN EMS 300,00 R$ 44,030 R$ 13.209,000 Sim

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:59

BISNAGA GENERICO/PRATI
DONADUZZI

300,00 R$ 44,037 R$ 13.211,100 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:20:11

PRATI PRATI 300,00 R$ 25,200 R$ 7.560,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:27:51

bisnaga prati 300,00 R$ 44,037 R$ 13.211,100 Sim

0187 - NIFEDIPINO 10 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 10MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO OU
COMPRIMIDOS REVESTIDOS; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:56:00

NEO Q NEO Q 20.000,00 R$ 1,000 R$ 20.000,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:32:12

10 MG COM
RETARD CT BL
AL PLAS AMB X
30

MEDQUIMICA
INDUSTRIA
FARMACEUTICA
LTDA

20.000,00 R$ 0,632 R$ 12.640,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:50

CX C/ 30 CP NEO QUIMICA /
BRAINFARMA
INDUSTRIA

20.000,00 R$ 0,630 R$ 12.600,000 Não

A2 DISTRIBUIDORA
BRASIL LTDA

38.140.640/0001-
70

31/08/2022 -
16:27:47

GEOLAB GEOLAB 20.000,00 R$ 0,630 R$ 12.600,000 Sim
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HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

NIFEDIPINO 10
MG. Especificação
: C

NEOQUIMICA 20.000,00 R$ 0,190 R$ 3.800,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

NEO QUIMICA NEO QUIMICA 20.000,00 R$ 0,150 R$ 3.000,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:06

BRAINFARMA BRAINFARMA 20.000,00 R$ 0,630 R$ 12.600,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:04:01

CPR NEOQUIMICA 20.000,00 R$ 0,630 R$ 12.600,000 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:28:17

comprimido neo quimica 20.000,00 R$ 0,633 R$ 12.660,000 Sim

0188 - NIFEDIPINO 20 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 20MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO DE
LIBERAÇÃO PROLONGADA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:56:00

NEO Q NEO Q 20.000,00 R$ 1,000 R$ 20.000,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:32:38

COMPRIMIDO
20MG

MEDQUIMICA
INDUSTRIA
FARMACEUTICA
LTDA

20.000,00 R$ 0,710 R$ 14.200,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:50

CX C/ 30 CP NEO QUIMICA /
BRAINFARMA
INDUSTRIA

20.000,00 R$ 0,710 R$ 14.200,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

NIFEDIPINO 20
MG. Especificação
: C

NEOQUIMICA 20.000,00 R$ 0,270 R$ 5.400,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

MEDQUIMICA MEDQUIMICA 20.000,00 R$ 0,210 R$ 4.200,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:06

BRAINFARMA BRAINFARMA 20.000,00 R$ 0,710 R$ 14.200,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:05:01

CPR NEOQUIMICA 20.000,00 R$ 0,710 R$ 14.200,000 Sim

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

01/09/2022 -
08:38:39

MEDQUIMICA MEDQUIMICA 20.000,00 R$ 0,160 R$ 3.200,000 Não

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:59

CPR GENERICO/NEO
QUIMICA

20.000,00 R$ 0,710 R$ 14.200,000 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:28:53

comprimido neo quimica 20.000,00 R$ 0,710 R$ 14.200,000 Sim

0189 - NIMESULIDA 100MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 100MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:38:14

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

10.000,00 R$ 0,330 R$ 3.300,000 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:56:00

PRATI PRATI 10.000,00 R$ 1,000 R$ 10.000,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:33:08

100 MG COM CT
BL AL PLAS
TRANS X 12

CIMED
INDUSTRIA S.A

10.000,00 R$ 0,330 R$ 3.300,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:43:14

1256802650019 GENÉRICO 10.000,00 R$ 0,330 R$ 3.300,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:50

CX C/ 350 CP PRATI / PRATI
DONADUZZI &
CIA

10.000,00 R$ 0,330 R$ 3.300,000 Não
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R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
15:59:37

COMPRIMIDO PRATIDONADUZZI 10.000,00 R$ 0,330 R$ 3.300,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:10:45

Prati Prati 10.000,00 R$ 0,330 R$ 3.300,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

NIMESULIDA
100MG.
Especificação : C

PRATI 10.000,00 R$ 0,210 R$ 2.100,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

VITAMEDIC VITAMEDIC 10.000,00 R$ 0,190 R$ 1.900,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:05:26

CPR GLOBO 10.000,00 R$ 0,330 R$ 3.300,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:20:09

VITAMEDIC VITAMEDIC 10.000,00 R$ 0,160 R$ 1.600,000 Não

0190 - NISTATINA 100.000UI/4G. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 100.000 UI/ 4G; FORMA FARMACÊUTICA: CREME
VAGINAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BISNAGA COM 60G E APLICADOR
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:38:37

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

3.000,00 R$ 13,030 R$ 39.090,000 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:56:00

GREENPHARMA GREENPHARMA 3.000,00 R$ 15,000 R$ 45.000,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:33:38

100.000 UI/G
CREM VAG CT
BG AL X 50 G +

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

3.000,00 R$ 13,030 R$ 39.090,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:43:59

1256800450098 GENÉRICO 3.000,00 R$ 13,030 R$ 39.090,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:50

CX C/ 50 BG PRATI / PRATI
DONADUZZI &
CIA

3.000,00 R$ 13,030 R$ 39.090,000 Não

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

31/08/2022 -
16:12:33

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

3.000,00 R$ 6,170 R$ 18.510,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:11:05

Greenpharma Greenpharma 3.000,00 R$ 13,030 R$ 39.090,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

NISTATINA
100.000UI/4G.
Especificaç

PRATI 3.000,00 R$ 8,090 R$ 24.270,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

GREEM PHARMA GREEM PHARMA 3.000,00 R$ 5,670 R$ 17.010,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:05:57

BISN TEUTO 3.000,00 R$ 13,000 R$ 39.000,000 Sim

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:56

BISNAGA GENERICO/GREENPHARMA3.000,00 R$ 13,030 R$ 39.090,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:20:10

GREENPHARMA GRENPHARMA 3.000,00 R$ 4,340 R$ 13.020,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:29:24

bisnaga prati 3.000,00 R$ 13,030 R$ 39.090,000 Sim

0191 - NISTATINA 100.000UI/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 100.000 UI/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO
ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 30 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:39:07

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

2.000,00 R$ 7,250 R$ 14.500,000 Sim
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C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:35:59

FRASCO 30ML PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

2.000,00 R$ 7,250 R$ 14.500,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:44:52

1256800260051 GENÉRICO 2.000,00 R$ 7,250 R$ 14.500,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:51

CX C/ 200 FR PRATI / PRATI
DONADUZZI &
CIA

2.000,00 R$ 7,250 R$ 14.500,000 Não

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

31/08/2022 -
16:12:33

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

2.000,00 R$ 4,430 R$ 8.860,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

NISTATINA
100.000UI/ML.
Especificaç

PRATI 2.000,00 R$ 6,450 R$ 12.900,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

2.000,00 R$ 4,720 R$ 9.440,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:06

AIRELA AIRELA 2.000,00 R$ 7,250 R$ 14.500,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:06:31

FR TEUTO 2.000,00 R$ 7,250 R$ 14.500,000 Sim

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

31/08/2022 -
20:46:53

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

2.000,00 R$ 4,370 R$ 8.740,000 Não

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:56

FRASCO GENERICO/PRATI
DONADUZZI

2.000,00 R$ 7,250 R$ 14.500,000 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:29:51

frasco prati 2.000,00 R$ 7,250 R$ 14.500,000 Sim

0192 - NITAZOXANIDA 500MG.. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 500MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:39:35

GERMED GERMED 1.000,00 R$ 19,403 R$ 19.403,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:36:33

COMPRIMIDO
500MG

NOVA QUIMICA
FARMACÊUTICA
S/A

1.000,00 R$ 19,402 R$ 19.402,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:51

CX C/ 6 CP NEO QUIMICA /
BRAINFARMA
INDUSTRIA

1.000,00 R$ 19,400 R$ 19.400,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:07:01

CPR EMS 1.000,00 R$ 19,400 R$ 19.400,000 Sim

ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

40.455.009/0001-
01

01/09/2022 -
00:02:31

06 CPR GERMED 1.000,00 R$ 19,000 R$ 19.000,000 Sim

0193 - NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G CREME. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 20MG/G; FORMA FARMACÊUTICA:
CREME; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BISNAGA COM 28G
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:40:09

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

3.000,00 R$ 5,723 R$ 17.169,000 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:56:01

HIPOLABOR HIPOLABOR 3.000,00 R$ 6,000 R$ 18.000,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:37:09

20 MG/G CREM
VAG CT BG AL X
28 G + 14 AP

LABORATÓRIO
TEUTO
BRASILEIRO S/A

3.000,00 R$ 5,722 R$ 17.166,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:45:35

1256800530016 GENÉRICO 3.000,00 R$ 5,720 R$ 17.160,000 Não
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ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:51

CX C/ 100 BG PRATI / PRATI
DONADUZZI &
CIA

3.000,00 R$ 5,720 R$ 17.160,000 Não

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

31/08/2022 -
16:12:33

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

3.000,00 R$ 5,720 R$ 17.160,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:11:49

Hipolabor Hipolabor 3.000,00 R$ 5,723 R$ 17.169,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

NITRATO DE
MICONAZOL
20MG/G CREME.

PRATI 3.000,00 R$ 4,150 R$ 12.450,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

HIPOLABOR HIPOLABOR 3.000,00 R$ 3,380 R$ 10.140,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:06

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

3.000,00 R$ 5,720 R$ 17.160,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:07:50

BISN PRATI 3.000,00 R$ 5,720 R$ 17.160,000 Sim

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

31/08/2022 -
20:47:14

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

3.000,00 R$ 3,350 R$ 10.050,000 Não

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:20:10

HIPOLABOR HIPOLABOR 3.000,00 R$ 2,940 R$ 8.820,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:30:20

bisnaga prati 3.000,00 R$ 5,723 R$ 17.169,000 Sim

0194 - NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G CREME VAGINAL. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 20MG/G; FORMA
FARMACÊUTICA: CREME VAGINAL + APLICADORES; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BISNAGA COM 80G
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:40:50

HIPOLABOR HIPOLABOR 2.000,00 R$ 15,427 R$ 30.854,000 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:56:01

HIPOLABOR HIPOLABOR 2.000,00 R$ 20,000 R$ 40.000,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:37:49

20 MG/G CREM
VAG CT BG AL X
80 G + 14 AP

LABORATÓRIO
TEUTO
BRASILEIRO S/A

2.000,00 R$ 15,426 R$ 30.852,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:47:24

1256800530059 GENÉRICO 2.000,00 R$ 15,420 R$ 30.840,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:52

CX C/ 50 BG PRATI / PRATI
DONADUZZI &
CIA

2.000,00 R$ 15,420 R$ 30.840,000 Não

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

31/08/2022 -
16:12:33

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

2.000,00 R$ 9,060 R$ 18.120,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:12:13

Prati Prati 2.000,00 R$ 15,427 R$ 30.854,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

NITRATO DE
MICONAZOL
20MG/G CREME
V

PRATI 2.000,00 R$ 13,540 R$ 27.080,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

2.000,00 R$ 12,000 R$ 24.000,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:06

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

2.000,00 R$ 15,420 R$ 30.840,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:08:18

BISN PRATI 2.000,00 R$ 15,420 R$ 30.840,000 Sim

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

31/08/2022 -
20:47:30

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

2.000,00 R$ 10,880 R$ 21.760,000 Não

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:20:11

HIPOLABOR HIPOLABOR 2.000,00 R$ 7,700 R$ 15.400,000 Não



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/10/2022 às 08:42:23.
Código verificador: 39AEED

Página 140 de 1279

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:30:54

bisnaga prati 2.000,00 R$ 15,427 R$ 30.854,000 Sim

0195 - NITROFURANTOÍNA 100 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 10MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:52

CX C/ 28 CA COSMED /
COSMED
INDUSTRIA

10.000,00 R$ 1,070 R$ 10.700,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

NEO QUIMICA NEO QUIMICA 10.000,00 R$ 0,650 R$ 6.500,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:08:45

CPR TEUTO 10.000,00 R$ 1,070 R$ 10.700,000 Sim

0196 - ÓLEO DE GIRASSOL 100 ML. Especificação : ÓLEO AUXILIAR DA CICATRIZAÇÃO A BASE DE ÓLEO VEGETAL
POLIINSATURADO (GIRASSOL), ÁCIDO LINOLEICO (AGE), ÁCIDO CAPRICO, PALMINATO DE RETINOL (VITAMINA A),
ACETATO DE TOCOFEROL (VITAMINA E), PECTINA DE SOJA, ANTI OXIDANTE (BHT). FRASCO COM 100ML. EMBALAGEM
COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO
PRODUTO MÉDICO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:56:01

TROL TROL 1.500,00 R$ 10,000 R$ 15.000,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:38:20

FRASCO 100ML NUTRIEX
IMPORTACAO E
EXPORTACAO
DE PRODU

1.500,00 R$ 7,250 R$ 10.875,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:57:24

80451960191 ÓLEO
CICATRIZANTE
CURATIVO

1.500,00 R$ 7,250 R$ 10.875,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:52

DERMATROL TROL /
HADASSAH
COSMETICOS

1.500,00 R$ 7,250 R$ 10.875,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

ÓLEO DE
GIRASSOL 100
ML. Especifica

NUTRIEX 1.500,00 R$ 6,890 R$ 10.335,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

TROL TROL 1.500,00 R$ 6,030 R$ 9.045,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:06

CURATEC CURATEC 1.500,00 R$ 7,250 R$ 10.875,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:09:14

FR CIFARMA 1.500,00 R$ 7,250 R$ 10.875,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:20:11

TROL TROL 1.500,00 R$ 4,340 R$ 6.510,000 Não

0197 - OMEPRAZOL 40MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 40MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: PÓ INJETÁVEL;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO AMPOLA + DILUENTE 10ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

BIOMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELI

38.329.458/0001-
61

29/08/2022 -
09:36:10

AMP BLAU 1.000,00 R$ 26,000 R$ 26.000,000 Sim

REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

17.263.792/0001-
90

29/08/2022 -
10:16:22

blau blau 1.000,00 R$ 24,700 R$ 24.700,000 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:56:01

BLAU BLAU 1.000,00 R$ 30,000 R$ 30.000,000 Sim

ESPIRITO SANTO
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

28.911.309/0001-
52

31/08/2022 -
08:32:16

SIMILAR BLAU 1.000,00 R$ 26,000 R$ 26.000,000 Não
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ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:53

CX C/ 25 FA CRISTALIA /
CRISTALIA
PRODUTOS

1.000,00 R$ 26,000 R$ 26.000,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
16:00:12

AMPOLA BLAU 1.000,00 R$ 26,000 R$ 26.000,000 Não

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

31/08/2022 -
16:12:33

BLAU BLAU 1.000,00 R$ 26,000 R$ 26.000,000 Não

A2 DISTRIBUIDORA
BRASIL LTDA

38.140.640/0001-
70

31/08/2022 -
16:28:58

BLAU BLAU 1.000,00 R$ 26,000 R$ 26.000,000 Sim

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:12:34

Eurofarma Eurofarma 1.000,00 R$ 26,000 R$ 26.000,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

OMEPRAZOL
40MG/ML.
Especificação :

CRISTALIA 1.000,00 R$ 53,640 R$ 53.640,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

BLAUSIEGEL BLAUSIEGEL 1.000,00 R$ 21,000 R$ 21.000,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:06

BLAU BLAU 1.000,00 R$ 26,000 R$ 26.000,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:09:43

AMP HIPOFARMA 1.000,00 R$ 26,000 R$ 26.000,000 Sim

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

31/08/2022 -
20:47:47

UNIAO QUIMICA UNIAO QUIMICA 1.000,00 R$ 20,360 R$ 20.360,000 Não

ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

40.455.009/0001-
01

01/09/2022 -
00:02:30

20 X 10ML BLAU 1.000,00 R$ 26,000 R$ 26.000,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:20:11

BLAU BLAU 1.000,00 R$ 12,740 R$ 12.740,000 Não

0198 - OMEPRAZOL 20 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 20MG; FORMA FARMACEUTICA: CÁPSULA; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: CÁPSULA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

BIOMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELI

38.329.458/0001-
61

29/08/2022 -
09:36:10

CPR BELFAR 20.000,00 R$ 0,130 R$ 2.600,000 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:41:18

HIPOLABOR HIPOLABOR 20.000,00 R$ 0,243 R$ 4.860,000 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:56:01

HIPOLABOR HIPOLABOR 20.000,00 R$ 1,000 R$ 20.000,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:39:09

CAPSULA 20MG CRISTÁLIA
PRODUTOS
QUÍMICOS
FARMACÊUTICO

20.000,00 R$ 0,242 R$ 4.840,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:58:52

1134301730020 GENÉRICO 20.000,00 R$ 0,240 R$ 4.800,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:54

CX C/ 500 CP HIPOLABOR /
HIPOLABOR
FARMACEUTICA

20.000,00 R$ 0,320 R$ 6.400,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
16:01:20

CAPSULA GEOLAB 20.000,00 R$ 0,240 R$ 4.800,000 Não

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

31/08/2022 -
16:12:33

GEOLAB
INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA
S/A

GEOLAB
INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA
S/A

20.000,00 R$ 0,120 R$ 2.400,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:12:56

Belfar Belfar 20.000,00 R$ 0,243 R$ 4.860,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

OMEPRAZOL 20
MG. Especificação
: CO

BELFAR 20.000,00 R$ 0,330 R$ 6.600,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

HIPOLABOR HIPOLABOR 20.000,00 R$ 0,180 R$ 3.600,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:06

BELFAR BELFAR 20.000,00 R$ 0,240 R$ 4.800,000 Não
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FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:10:10

CP TEUTO 20.000,00 R$ 0,240 R$ 4.800,000 Sim

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:57

CAPSULA GENERICO/PHARLAB 20.000,00 R$ 0,243 R$ 4.860,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:20:11

BELFAR BELFAR 20.000,00 R$ 0,130 R$ 2.600,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:31:41

capsula pharlab 20.000,00 R$ 0,243 R$ 4.860,000 Sim

0199 - OMEPRAZOL 40 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 40MG; FORMA FARMACEUTICA: CÁPSULA;UNIDADE DE
FORNECIMENTO: CÁPSULA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:56:02

BELFAR BELFAR 30.000,00 R$ 2,000 R$ 60.000,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:39:44

CAPSULA 20MG CRISTÁLIA
PRODUTOS
QUÍMICOS
FARMACÊUTICO

30.000,00 R$ 0,592 R$ 17.760,000 Sim

Estratti Vegetali
Farmacia e
Manipulação Eireli

04.162.170/0001-
23

31/08/2022 -
14:22:54

OMEPRAZOL 40
MG

MARCA PROPRIA
MED.
MANIPULADO

30.000,00 R$ 1,500 R$ 45.000,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:54

CX C/ 28 CA BELFAR /
BELFAR LTDA

30.000,00 R$ 0,680 R$ 20.400,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

OMEPRAZOL 40
MG. Especificação
: CO

BELFAR 30.000,00 R$ 0,580 R$ 17.400,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

NEO QUIMICA NEO QUIMICA 30.000,00 R$ 0,610 R$ 18.300,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:06

BELFAR BELFAR 30.000,00 R$ 0,590 R$ 17.700,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:10:45

CP TEUTO 30.000,00 R$ 0,590 R$ 17.700,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:20:12

BELFAR BELFAR 30.000,00 R$ 0,330 R$ 9.900,000 Não

0200 - OXCARBAZEPINA 300 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 300MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:38

CX C/ 30 CP UNIAO QUIMICA /
UNIAO QUIMICA

10.000,00 R$ 1,810 R$ 18.100,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

RAMBAXY RAMBAXY 10.000,00 R$ 4,500 R$ 45.000,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:11:13

CPR UNIÃO 10.000,00 R$ 1,810 R$ 18.100,000 Sim

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

31/08/2022 -
20:48:06

RANBAXY RANBAXY 10.000,00 R$ 1,210 R$ 12.100,000 Não

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:20:12

MEDLEY MEDLEY 10.000,00 R$ 1,260 R$ 12.600,000 Não

0201 - OXCARBAZEPINA 60MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 60MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO
ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 100ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:43:11

UNIAO QUIMICA UNIAO QUIMICA 1.000,00 R$ 62,157 R$ 62.157,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:38

60MG/ML 100ML UNIAO QUIMICA /
UNIAO QUIMICA

1.000,00 R$ 67,790 R$ 67.790,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

NOVARTIS NOVARTIS 1.000,00 R$ 111,260 R$ 111.260,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:28:12

FR UNIÃO 1.000,00 R$ 62,150 R$ 62.150,000 Sim

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

31/08/2022 -
20:48:30

UNIAO QUIMICA UNIAO QUIMICA 1.000,00 R$ 51,700 R$ 51.700,000 Não

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:20:12

UNIAOQUIMICA UNIAOQUIMICA 1.000,00 R$ 44,800 R$ 44.800,000 Não

0202 - PAMOATO DE PIRVINIO 10MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 10MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA:
SUSPENSÃO ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 40 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:40:39

FRASCO
10MG/ML

UCI - FARMA
INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA
LTDA

1.000,00 R$ 64,310 R$ 64.310,000 Sim

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:28:42

FR CIFARMA 1.000,00 R$ 64,310 R$ 64.310,000 Sim

0203 - PARACETAMOL 200MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 200MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
ORAL - GOTAS; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 15ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:56:02

AIRELA AIRELA 10.000,00 R$ 5,000 R$ 50.000,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:41:10

FRASCO 15ML FARMACE
INDÚSTRIA
QUÍMICO-
FARMACÊUTICA
C

10.000,00 R$ 3,162 R$ 31.620,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
11:00:16

1384100030012 TYLEMAX 10.000,00 R$ 3,160 R$ 31.600,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:37

CX C/ 200 FR NATULAB /
NATULAB
LABORATORIO

10.000,00 R$ 3,490 R$ 34.900,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:13:34

Natulab Natulab 10.000,00 R$ 2,910 R$ 29.100,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

PARACETAMOL
200MG/ML.
Especificação

BELFAR 10.000,00 R$ 3,930 R$ 39.300,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

NATULAB NATULAB 10.000,00 R$ 4,500 R$ 45.000,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:06

AIRELA AIRELA 10.000,00 R$ 3,160 R$ 31.600,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:29:10

FR BRASTERAPICA 10.000,00 R$ 3,160 R$ 31.600,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:20:12

NATULAB NATULAB 10.000,00 R$ 1,960 R$ 19.600,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:32:16

frasco airela 10.000,00 R$ 3,163 R$ 31.630,000 Sim
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0204 - PASTA D´ÁGUA. Especificação : COMPOSIÇÃO: TALCO + GLICERINA + ÓX.ZINCO + ÁGUA DE CAL
CONCENTRAÇÃO: 25% + 25% + 25% + 25%; FORMA FARMACÊUTICA: PASTA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO
100G
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
11:01:09

RESOLUÇÃO-
RDC Nº 96, DE 17
DE DEZEMBRO

PASTA D`AGUA 1.500,00 R$ 13,620 R$ 20.430,000 Não

Estratti Vegetali
Farmacia e
Manipulação Eireli

04.162.170/0001-
23

31/08/2022 -
14:23:24

PASTA D´ÁGUA
(TALCO +
GLICERINA + ÓX.
ZI

MARCA PROPRIA
MED.
MANIPULADO

1.500,00 R$ 16,000 R$ 24.000,000 Sim

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

PASTA D´ÁGUA.
Especificação :
COMPO

BELFAR 1.500,00 R$ 12,490 R$ 18.735,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:06

RIOQUIMICA RIOQUIMICA 1.500,00 R$ 13,620 R$ 20.430,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:29:44

FR UNIPHAR 1.500,00 R$ 13,620 R$ 20.430,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:20:13

PHARLAB PHARLAB 1.500,00 R$ 7,840 R$ 11.760,000 Não

0205 - PERICIAZINA 40MG/ML (4%). Especificação : CONCENTRAÇÃO: 40MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
ORAL - GOTAS; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO COM 20ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:45:29

FRASCO
40MG/15ML

SANOFI MEDLEY
FARMACÊUTICA
LTDA.

2.000,00 R$ 38,150 R$ 76.300,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:54

NEULEPTIL MEDLEY /
SANOFI MEDLEY

2.000,00 R$ 38,150 R$ 76.300,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:30:12

FR SANOFI 2.000,00 R$ 38,150 R$ 76.300,000 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:32:41

frasco medley 2.000,00 R$ 38,150 R$ 76.300,000 Sim

0206 - PERINDOPRIL 10MG + INDAPAMIDA 2,5MG + BENSILATO DE ANLODIPINO 10MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO:
10MG + 2,5MG + 10MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:45:59

COMPRIMIDO
10MG

EMS S/A 4.000,00 R$ 8,502 R$ 34.008,000 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:33:23

comprimido servier 4.000,00 R$ 8,503 R$ 34.012,000 Sim

0207 - PERMAGANATO DE POTÁSSIO 100 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 100MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:43:46

TAYUYNA TAYUYNA 5.000,00 R$ 0,547 R$ 2.735,000 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:56:03

ADV ADV 5.000,00 R$ 1,000 R$ 5.000,000 Sim

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:30:46

CPR UNIPHAR 5.000,00 R$ 0,540 R$ 2.700,000 Sim
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DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:20:13

ADV ADV 5.000,00 R$ 0,360 R$ 1.800,000 Não

0208 - PERMETRINA 10MG/ML (1%). Especificação : CONCENTRAÇÃO: 10MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: LOÇÃO
TÓPICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO COM 60ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:56:03

NATIVITA NATIVITA 2.000,00 R$ 8,000 R$ 16.000,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:46:32

FRASCO
10MG/ML

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

2.000,00 R$ 6,926 R$ 13.852,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
11:01:54

1476100110011 PERMENATI 2.000,00 R$ 6,920 R$ 13.840,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:55

CX C/ 50 FR PRATI / PRATI
DONADUZZI &
CIA

2.000,00 R$ 6,920 R$ 13.840,000 Não

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

31/08/2022 -
16:12:33

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

2.000,00 R$ 15,660 R$ 31.320,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

PERMETRINA
10MG/ML (1%).
Especifica

PRATI 2.000,00 R$ 13,940 R$ 27.880,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

NATIVITA NATIVITA 2.000,00 R$ 3,310 R$ 6.620,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:06

IFAL IFAL 2.000,00 R$ 6,920 R$ 13.840,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:31:13

FR GEOLAB 2.000,00 R$ 6,920 R$ 13.840,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:20:13

IMEC IMEC 2.000,00 R$ 2,530 R$ 5.060,000 Não

0209 - PERMETRINA 50MG/ML (5%). Especificação : CONCENTRAÇÃO: 50MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: LOÇÃO
TÓPICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO COM 60ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DMB -
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

34.093.466/0001-
09

26/08/2022 -
14:09:05

FRASCO NATIVITA 2.000,00 R$ 7,000 R$ 14.000,000 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:56:03

NATIVITA NATIVITA 2.000,00 R$ 8,000 R$ 16.000,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:47:03

FRASCO
50MG/ML

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

2.000,00 R$ 7,032 R$ 14.064,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
11:02:41

1476100110089 PERMENATI 2.000,00 R$ 7,030 R$ 14.060,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:56

CX C/ 50 FR IFAL / IFAL
INDUSTRIA

2.000,00 R$ 7,030 R$ 14.060,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

NATIVITA NATIVITA 2.000,00 R$ 5,010 R$ 10.020,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:06

IFAL IFAL 2.000,00 R$ 7,030 R$ 14.060,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:31:45

FR GEOLAB 2.000,00 R$ 7,030 R$ 14.060,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:20:14

IMEC IMEC 2.000,00 R$ 3,920 R$ 7.840,000 Não

0210 - PREDNISOLONA 20 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 20MG; FORMA FARMACÊUTICA: COPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:56:03

SANVAL SANVAL 30.000,00 R$ 2,000 R$ 60.000,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:47:41

COMPRIMIDO
20MG

EMS S/A 30.000,00 R$ 0,396 R$ 11.880,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
11:04:04

1071402370087 GENÉRICO 30.000,00 R$ 0,390 R$ 11.700,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:56

CX C/ 100 CP PRATI / PRATI
DONADUZZI &
CIA

30.000,00 R$ 0,650 R$ 19.500,000 Não

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

31/08/2022 -
16:12:33

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

30.000,00 R$ 0,390 R$ 11.700,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

PREDNISOLONA
20 MG.
Especificação :

PRATI 30.000,00 R$ 0,630 R$ 18.900,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

LEGRAND LEGRAND 30.000,00 R$ 2,020 R$ 60.600,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:06

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

30.000,00 R$ 0,390 R$ 11.700,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:32:18

CPR PRATI 30.000,00 R$ 0,390 R$ 11.700,000 Sim

0211 - PREDNISOLONA 3MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 3MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 100ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:48:31

FRASCO
3MG/100ML

EMS S/A 3.000,00 R$ 17,006 R$ 51.018,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
11:04:47

1256801290051 GENÉRICO 3.000,00 R$ 17,000 R$ 51.000,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:57

CX C/ 50 FR PRATI / PRATI
DONADUZZI &
CIA

3.000,00 R$ 17,000 R$ 51.000,000 Não

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

31/08/2022 -
16:12:33

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

3.000,00 R$ 17,000 R$ 51.000,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:14:04

Prati Prati 3.000,00 R$ 17,007 R$ 51.021,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

PREDNISOLONA
3MG/ML.
Especificação

PRATI 3.000,00 R$ 14,120 R$ 42.360,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

HIPOLABOR HIPOLABOR 3.000,00 R$ 6,400 R$ 19.200,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:06

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

3.000,00 R$ 17,000 R$ 51.000,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:32:56

FR PRATI 3.000,00 R$ 17,000 R$ 51.000,000 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:34:56

comprimido eurofarma 3.000,00 R$ 9,810 R$ 29.430,000 Sim

0212 - PREDNISOLONA 40 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 40MG; FORMA FARMACÊUTICA: COPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:49:05

COMPRIMIDO
40MG

EMS S/A 10.000,00 R$ 9,810 R$ 98.100,000 Sim

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:33:30

COMP EUROFARM 10.000,00 R$ 9,800 R$ 98.000,000 Sim
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3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:35:26

comprimido eurofarma 10.000,00 R$ 9,810 R$ 98.100,000 Sim

0213 - PREDNISONA 5MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 5MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:49:38

COMPRIMIDO
5MG

SANVAL
COMÉRCIO E
INDÚSTRIA LTDA

20.000,00 R$ 0,192 R$ 3.840,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
11:05:37

1071402370087 GENÉRICO 20.000,00 R$ 0,190 R$ 3.800,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:57

CX C/ 500 CP SANVAL /
SANVAL
COMERCIO

20.000,00 R$ 0,190 R$ 3.800,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
16:01:56

COMPRIMIDO SANVAL 20.000,00 R$ 0,190 R$ 3.800,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:14:25

Sanval Sanval 20.000,00 R$ 0,193 R$ 3.860,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

PREDNISONA
5MG.
Especificação :
CON

VITAMEDIC 20.000,00 R$ 0,150 R$ 3.000,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

SANVAL SANVAL 20.000,00 R$ 0,150 R$ 3.000,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:06

NEO QUIMICA NEO QUIMICA 20.000,00 R$ 0,190 R$ 3.800,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:33:56

CPR NEOQUIMICA 20.000,00 R$ 0,190 R$ 3.800,000 Sim

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

01/09/2022 -
08:39:51

VITAMEDIC VITAMEDIC 20.000,00 R$ 0,160 R$ 3.200,000 Não

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:20:14

HIPOLABOR HIPOLABOR 20.000,00 R$ 0,130 R$ 2.600,000 Não

0214 - RISPERIDONA 1 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 1MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:44:36

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

10.000,00 R$ 0,427 R$ 4.270,000 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:56:03

BIOLAB BIOLAB 10.000,00 R$ 1,000 R$ 10.000,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:50:10

COMPRIMIDO
1MG

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

10.000,00 R$ 0,426 R$ 4.260,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
11:06:24

1256802690088 GENÉRICO 10.000,00 R$ 0,420 R$ 4.200,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:57

CX C/ 300 CP PRATI / PRATI
DONADUZZI &
CIA

10.000,00 R$ 0,420 R$ 4.200,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:14:45

Prati Prati 10.000,00 R$ 0,427 R$ 4.270,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

RISPERIDONA 1
MG. Especificação
: C

GEOLAB 10.000,00 R$ 0,420 R$ 4.200,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

CRISTALIA CRISTALIA 10.000,00 R$ 0,200 R$ 2.000,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:06

PRATI PRATI 10.000,00 R$ 0,420 R$ 4.200,000 Não



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/10/2022 às 08:42:23.
Código verificador: 39AEED

Página 148 de 1279

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:35:23

CPR PRATI 10.000,00 R$ 0,420 R$ 4.200,000 Sim

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

01/09/2022 -
08:40:13

UNIAO QUIMICA UNIAO QUIMICA 10.000,00 R$ 0,180 R$ 1.800,000 Não

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:20:14

PRATI PRATI 10.000,00 R$ 0,130 R$ 1.300,000 Não

0215 - RISPERIDONA 1MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 1 MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL,
COM PIPETA DOSADORA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 30 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DMB -
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

34.093.466/0001-
09

26/08/2022 -
14:09:44

FRASCO PRATI 2.000,00 R$ 20,000 R$ 40.000,000 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:44:59

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

2.000,00 R$ 40,223 R$ 80.446,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:50:46

FRASCO
1MG/30ML

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

2.000,00 R$ 40,222 R$ 80.444,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
11:09:50

1256802320019 GENÉRICO 2.000,00 R$ 40,220 R$ 80.440,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:57

CX C/ 100 FR PRATI / PRATI
DONADUZZI &
CIA

2.000,00 R$ 40,220 R$ 80.440,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
16:02:22

FRASCO CRISTALIA 2.000,00 R$ 40,220 R$ 80.440,000 Não

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

31/08/2022 -
16:12:33

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

2.000,00 R$ 40,220 R$ 80.440,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:15:10

Prati Prati 2.000,00 R$ 40,223 R$ 80.446,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

RISPERIDONA
1MG/ML.
Especificação :

PRATI 2.000,00 R$ 18,420 R$ 36.840,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

2.000,00 R$ 15,900 R$ 31.800,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:06

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

2.000,00 R$ 40,220 R$ 80.440,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:35:58

FR PRATI 2.000,00 R$ 40,220 R$ 80.440,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:20:15

PRATI PRATI 2.000,00 R$ 16,800 R$ 33.600,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:35:56

frasco prati 2.000,00 R$ 40,223 R$ 80.446,000 Sim

0216 - RISPERIDONA 2 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 2MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:45:21

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

20.000,00 R$ 0,310 R$ 6.200,000 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:56:03

BIOLAB BIOLAB 20.000,00 R$ 1,000 R$ 20.000,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:51:46

COMPRIMIDO
2MG

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

20.000,00 R$ 0,310 R$ 6.200,000 Sim



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/10/2022 às 08:42:23.
Código verificador: 39AEED

Página 149 de 1279

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
11:16:05

1256802690207 GENÉRICO 20.000,00 R$ 0,310 R$ 6.200,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:57

CX C/ 300 CP PRATI / PRATI
DONADUZZI &
CIA

20.000,00 R$ 0,310 R$ 6.200,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
16:02:56

COMPRIMIDO PRATIDONADUZZI 20.000,00 R$ 0,310 R$ 6.200,000 Não

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

31/08/2022 -
16:12:33

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

20.000,00 R$ 0,110 R$ 2.200,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:15:30

Prati Prati 20.000,00 R$ 0,310 R$ 6.200,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

RISPERIDONA 2
MG. Especificação
: C

GEOLAB 20.000,00 R$ 0,540 R$ 10.800,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

CRISTALIA CRISTALIA 20.000,00 R$ 0,200 R$ 4.000,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:06

PRATI PRATI 20.000,00 R$ 0,310 R$ 6.200,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:36:27

COMP PRATI 20.000,00 R$ 0,310 R$ 6.200,000 Sim

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

31/08/2022 -
20:49:37

UNIAO QUIMICA UNIAO QUIMICA 20.000,00 R$ 0,290 R$ 5.800,000 Não

0217 - RISPERIDONA 3 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 3MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:45:38

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

20.000,00 R$ 0,427 R$ 8.540,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:52:22

COMPRIMIDO
3MG

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

20.000,00 R$ 0,426 R$ 8.520,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
11:16:38

1256802690320 GENÉRICO 20.000,00 R$ 0,420 R$ 8.400,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:58

CX C/ 300 CP PRATI / PRATI
DONADUZZI &
CIA

20.000,00 R$ 0,420 R$ 8.400,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
16:03:19

COMPRIMIDO PRATIDONADUZZI 20.000,00 R$ 0,420 R$ 8.400,000 Não

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

31/08/2022 -
16:12:33

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

20.000,00 R$ 0,150 R$ 3.000,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:15:51

Prati Prati 20.000,00 R$ 0,427 R$ 8.540,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

RISPERIDONA 3
MG. Especificação
: C

GEOLAB 20.000,00 R$ 0,720 R$ 14.400,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

CRISTALIA CRISTALIA 20.000,00 R$ 0,360 R$ 7.200,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:06

PRATI PRATI 20.000,00 R$ 0,420 R$ 8.400,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:36:56

CPR PRATI 20.000,00 R$ 0,420 R$ 8.400,000 Sim

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

31/08/2022 -
20:49:51

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

20.000,00 R$ 0,260 R$ 5.200,000 Não

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:20:15

PRATI PRATI 20.000,00 R$ 0,230 R$ 4.600,000 Não

0218 - RIVAROXABANA 20 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 20MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

17.263.792/0001-
90

29/08/2022 -
10:18:23

cimed cimed 5.000,00 R$ 5,000 R$ 25.000,000 Sim

CM HOSPITALAR S.A 12.420.164/0009-
04

30/08/2022 -
16:10:18

XARELTO BAYER 5.000,00 R$ 2,100 R$ 10.500,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:52:54

COMPRIMIDO
20MG

GERMED
FARMACEUTICA
LTDA

5.000,00 R$ 2,106 R$ 10.530,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
11:17:10

1410706380124 GENÉRICO 5.000,00 R$ 2,100 R$ 10.500,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:55

CX C/ 30 CP NEO QUIMICA /
BRAINFARMA
INDUSTRIA

5.000,00 R$ 2,100 R$ 10.500,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

RIVAROXABANA
20 MG.
Especificação

PHARLAB 5.000,00 R$ 1,860 R$ 9.300,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

PHARLAB PHARLAB 5.000,00 R$ 2,500 R$ 12.500,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:06

BRAINFARMA BRAINFARMA 5.000,00 R$ 2,100 R$ 10.500,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:37:23

CPR CIMED 5.000,00 R$ 2,100 R$ 10.500,000 Sim

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

31/08/2022 -
20:50:09

PHARLAB PHARLAB 5.000,00 R$ 1,450 R$ 7.250,000 Não

ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

40.455.009/0001-
01

01/09/2022 -
00:02:30

30 CPR EUROFARMA 5.000,00 R$ 2,000 R$ 10.000,000 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:36:50

comprimido pharlab 5.000,00 R$ 2,107 R$ 10.535,000 Sim

0219 - SACARATO DE HIDROXIDO DE FÉRRICO. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 100MG/5ML; FORMA
FARMACÊUTICA:INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO AMPO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:35

CX C/ 5 AM BLAU / BLAU
FARMACEUTICA

1.000,00 R$ 31,120 R$ 31.120,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

BLAUSIEGEL BLAUSIEGEL 1.000,00 R$ 21,000 R$ 21.000,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:37:48

AMP TAKEDA 1.000,00 R$ 31,120 R$ 31.120,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:20:15

TAKEDA TAKEDA 1.000,00 R$ 16,520 R$ 16.520,000 Não

0220 - SACUBITRIL 97MG + VALSARTANA 103MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 97MG + 103MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:53:31

COMPRIMIDO
97MG

NOVARTIS
BIOCIENCIAS S.A

2.000,00 R$ 10,840 R$ 21.680,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:35

CX C/ 60 CP NOVARTIS /
NOVARTIS
BIOCIENCIAS

2.000,00 R$ 10,840 R$ 21.680,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

NOVARTIS NOVARTIS 2.000,00 R$ 9,760 R$ 19.520,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:37:27

comprimido novartis 2.000,00 R$ 10,840 R$ 21.680,000 Sim

0221 - SALBUTAMOL 100MCG/DOSE. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 100MCG/DOSE; FORMA FARMACÊUTICA:
AEROSOL ORAL; EMBALAGEM: FRASCO COM 20 DOSES
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
09:40:00

1037000960033 AERODINI 1.000,00 R$ 22,340 R$ 22.340,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:54:56

FRASCO 100MG GLENMARK
FARMACÊUTICA
LTDA

1.000,00 R$ 22,346 R$ 22.346,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:35

REGRAIR GSK /
GLAXOMITHKLINE

1.000,00 R$ 27,060 R$ 27.060,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

TEUTO TEUTO 1.000,00 R$ 21,000 R$ 21.000,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:38:45

FR TEUTO 1.000,00 R$ 22,340 R$ 22.340,000 Sim

ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

40.455.009/0001-
01

01/09/2022 -
00:02:30

200 DOSES TEUTO 1.000,00 R$ 22,300 R$ 22.300,000 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:38:04

frasco teuto 1.000,00 R$ 22,347 R$ 22.347,000 Sim

0222 - SECNIDAZOL 1.000 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 1000MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:55:35

COMPRIMIDO
1000MG

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

5.000,00 R$ 2,566 R$ 12.830,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:56

CX C/ 2 CP LABORATORIO
GLOBO /
LABORATORIO
GLOBO

5.000,00 R$ 2,560 R$ 12.800,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

SECNIDAZOL
1.000 MG.
Especificação

PHARLAB 5.000,00 R$ 2,050 R$ 10.250,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

PHARLAB PHARLAB 5.000,00 R$ 2,500 R$ 12.500,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:39:09

CPR GLOBO 5.000,00 R$ 2,560 R$ 12.800,000 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:38:32

comprimido globo 5.000,00 R$ 2,567 R$ 12.835,000 Sim

0223 - SIMETICONA 75MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 75MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL-
GOTAS; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 15 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:46:33

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

5.000,00 R$ 4,090 R$ 20.450,000 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:56:03

AIRELA AIRELA 5.000,00 R$ 5,000 R$ 25.000,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
09:41:04

1256801370012 GENÉRICO 5.000,00 R$ 4,090 R$ 20.450,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:56:07

FRASCO
75MG/15ML

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

5.000,00 R$ 4,090 R$ 20.450,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:58

CX C/ 200 FR PRATI / PRATI
DONADUZZI &
CIA

5.000,00 R$ 4,260 R$ 21.300,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
16:03:48

FRASCO HIPOLABOR 5.000,00 R$ 4,090 R$ 20.450,000 Não

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

31/08/2022 -
16:12:33

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

5.000,00 R$ 4,090 R$ 20.450,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

SIMETICONA
75MG/ML.
Especificação :

PRATI 5.000,00 R$ 4,110 R$ 20.550,000 Não
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Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

HIPOLABOR HIPOLABOR 5.000,00 R$ 3,650 R$ 18.250,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:06

AIRELA AIRELA 5.000,00 R$ 4,090 R$ 20.450,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:39:33

FR CIMED 5.000,00 R$ 4,100 R$ 20.500,000 Sim

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

31/08/2022 -
20:50:35

AIRELA (SC) AIRELA (SC) 5.000,00 R$ 2,460 R$ 12.300,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:38:57

frasco airela 5.000,00 R$ 4,090 R$ 20.450,000 Sim

0224 - SINVASTATINA 40 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 40 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
09:42:42

1410701080114 GENÉRICO 25.000,00 R$ 0,380 R$ 9.500,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:56:39

COMPRIMIDO
40MG

PHARLAB
INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA
S.A

25.000,00 R$ 0,386 R$ 9.650,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:35

CX C/ 30 CP CIMED / CIMED
INDUSTRIA

25.000,00 R$ 0,380 R$ 9.500,000 Não

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

31/08/2022 -
16:12:33

PHARLAB PHARLAB 25.000,00 R$ 0,170 R$ 4.250,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:16:22

Pharlab Pharlab 25.000,00 R$ 0,387 R$ 9.675,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

SINVASTATINA
40 MG.
Especificação :

PRARLAB 25.000,00 R$ 0,290 R$ 7.250,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

PHARLAB PHARLAB 25.000,00 R$ 0,220 R$ 5.500,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:06

PHARLAB PHARLAB 25.000,00 R$ 0,380 R$ 9.500,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:39:57

CPR GLOBO 25.000,00 R$ 0,380 R$ 9.500,000 Sim

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

01/09/2022 -
08:41:34

PHARLAB PHARLAB 25.000,00 R$ 0,200 R$ 5.000,000 Não

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:20:16

PHARLAB PHARLAB 25.000,00 R$ 0,200 R$ 5.000,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:39:24

comprimido pharlab 25.000,00 R$ 0,387 R$ 9.675,000 Sim

0225 - SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 25MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:47:04

BIOLAB BIOLAB 10.000,00 R$ 0,670 R$ 6.700,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
09:44:07

1410706300041 GENÉRICO 10.000,00 R$ 0,670 R$ 6.700,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:57:09

COMPRIMIDO
25MG

ASTRAZENECA
DO BRASIL LTDA

10.000,00 R$ 0,670 R$ 6.700,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:58

CX C/ 30 CP ACCORD FARMA
/ ACCORD
FARMA

10.000,00 R$ 0,760 R$ 7.600,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

SUCCINATO DE
METOPROLOL
25MG. Espec

PHARMASCIENCE 10.000,00 R$ 0,510 R$ 5.100,000 Não
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Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

PHARLAB PHARLAB 10.000,00 R$ 0,770 R$ 7.700,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:40:26

CPR MERCK 10.000,00 R$ 0,670 R$ 6.700,000 Sim

ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

40.455.009/0001-
01

01/09/2022 -
00:02:31

30 CPR BIOLAB 10.000,00 R$ 0,670 R$ 6.700,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:19:16

PHARLAB PHARLAB 10.000,00 R$ 0,350 R$ 3.500,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:39:53

comprimido pharlab 10.000,00 R$ 0,670 R$ 6.700,000 Sim

0226 - SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 50MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DMB -
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

34.093.466/0001-
09

26/08/2022 -
14:10:25

CPR PHARLAB 10.000,00 R$ 2,000 R$ 20.000,000 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:47:35

BIOLAB BIOLAB 10.000,00 R$ 2,917 R$ 29.170,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
09:44:58

1410706300082 GENÉRICO 10.000,00 R$ 2,910 R$ 29.100,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:57:41

COMPRIMIDO
50MG

ASTRAZENECA
DO BRASIL LTDA

10.000,00 R$ 2,916 R$ 29.160,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:59

CX C/ 30 CP ACCORD FARMA
/ ACCORD
FARMA

10.000,00 R$ 2,910 R$ 29.100,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

SUCCINATO DE
METOPROLOL
50MG. Espec

PHARMASCIENCE 10.000,00 R$ 1,110 R$ 11.100,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

NEO QUIMICA NEO QUIMICA 10.000,00 R$ 1,580 R$ 15.800,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:40:51

CPR MERCK 10.000,00 R$ 2,910 R$ 29.100,000 Sim

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

31/08/2022 -
20:51:06

PHARLAB PHARLAB 10.000,00 R$ 0,970 R$ 9.700,000 Não

ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

40.455.009/0001-
01

01/09/2022 -
00:02:30

30 CPR BIOLAB 10.000,00 R$ 2,900 R$ 29.000,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:20:17

PHARLAB PHARLAB 10.000,00 R$ 0,590 R$ 5.900,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:40:20

comprimido pharlab 10.000,00 R$ 2,917 R$ 29.170,000 Sim

0227 - SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 500MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 500MG; FORMA
FARMACÊUTICA: PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA 2ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
09:46:27

1037004630054 ANDROCORTIL 2.000,00 R$ 12,950 R$ 25.900,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:00

CX C/ 50 FA FRESENIUS /
FRESENIUS KABI

2.000,00 R$ 12,950 R$ 25.900,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
16:04:19

AMPOLA TEUTO 2.000,00 R$ 12,950 R$ 25.900,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:16:45

Fresenius Fresenius 2.000,00 R$ 12,953 R$ 25.906,000 Não
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HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

SUCCINATO
SÓDICO DE
HIDROCORTISONA

BLAU 2.000,00 R$ 27,000 R$ 54.000,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

FRESENIUS FRESENIUS 2.000,00 R$ 8,720 R$ 17.440,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:06

FRESENIUS IV
DRUGS

FRESENIUS IV
DRUGS

2.000,00 R$ 12,950 R$ 25.900,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:42:06

AMP HIPOFARMA 2.000,00 R$ 12,950 R$ 25.900,000 Sim

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

31/08/2022 -
20:51:21

UNIAO QUIMICA UNIAO QUIMICA 2.000,00 R$ 8,500 R$ 17.000,000 Não

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:57

AMPOLA GENERICO/UNIAO
QUIMICA

2.000,00 R$ 12,953 R$ 25.906,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:20:16

TEUTO TEUTO 2.000,00 R$ 6,860 R$ 13.720,000 Não

0228 - SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G POMADA. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 10MG/G (1%); FORMA
FARMACÊUTICA: CREME; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BISNAGA 50G
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:56:04

NATIVITA NATIVITA 2.000,00 R$ 15,000 R$ 30.000,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
09:49:55

1256800370043 GENÉRICO 2.000,00 R$ 14,440 R$ 28.880,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
10:58:26

BISNAGA 10MG PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

2.000,00 R$ 14,442 R$ 28.884,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:01

CX C/ 50 BG PRATI / PRATI
DONADUZZI &
CIA

2.000,00 R$ 14,440 R$ 28.880,000 Não

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

31/08/2022 -
16:12:33

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

2.000,00 R$ 14,440 R$ 28.880,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:17:08

Nativita Nativita 2.000,00 R$ 14,443 R$ 28.886,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

SULFADIAZINA
DE PRATA
10MG/G POMAD

PRATI 2.000,00 R$ 7,530 R$ 15.060,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

NATIVITA NATIVITA 2.000,00 R$ 6,750 R$ 13.500,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:06

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

2.000,00 R$ 14,440 R$ 28.880,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:42:34

BISN PRATI 2.000,00 R$ 14,440 R$ 28.880,000 Sim

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

31/08/2022 -
20:51:37

NATIVITA NATIVITA 2.000,00 R$ 8,500 R$ 17.000,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:41:30

bisnaga prati 2.000,00 R$ 14,443 R$ 28.886,000 Sim

0229 - SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G POTE. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 10MG/G (1%); FORMA FARMACÊUTICA:
CREME; UNIDADE DE FORNECIMENTO: POTE 400G
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:48:08

NATIVITA NATIVITA 1.000,00 R$ 78,103 R$ 78.103,000 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:56:04

NATIVITA NATIVITA 1.000,00 R$ 80,000 R$ 80.000,000 Sim
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D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
09:52:58

1256800370027 GENÉRICO 1.000,00 R$ 75,100 R$ 75.100,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
11:00:02

POTE 10MG PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

1.000,00 R$ 75,102 R$ 75.102,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:01

CX C/ 24 UND PRATI / PRATI
DONADUZZI &
CIA

1.000,00 R$ 75,100 R$ 75.100,000 Não

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

31/08/2022 -
16:12:33

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

1.000,00 R$ 45,320 R$ 45.320,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:17:31

Nativita Nativita 1.000,00 R$ 75,103 R$ 75.103,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

SULFADIAZINA
DE PRATA
10MG/G POTE.

PRATI 1.000,00 R$ 62,460 R$ 62.460,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

NATIVITA NATIVITA 1.000,00 R$ 55,840 R$ 55.840,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:06

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

1.000,00 R$ 75,100 R$ 75.100,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:43:21

POTE PRATI 1.000,00 R$ 75,100 R$ 75.100,000 Sim

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

31/08/2022 -
20:51:57

NATIVITA NATIVITA 1.000,00 R$ 47,990 R$ 47.990,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:42:02

pote prati 1.000,00 R$ 75,103 R$ 75.103,000 Sim

0230 - SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 400MG/80MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 400MG + 80MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

17.263.792/0001-
90

29/08/2022 -
10:19:47

prati prati 20.000,00 R$ 0,460 R$ 9.200,000 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:48:39

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

20.000,00 R$ 0,463 R$ 9.260,000 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:56:04

PRATI PRATI 20.000,00 R$ 1,000 R$ 20.000,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
09:54:12

1256802090031 GENÉRICO 20.000,00 R$ 0,450 R$ 9.000,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
11:00:39

COMPRIMIDO
400MG/80MG

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

20.000,00 R$ 0,462 R$ 9.240,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:02

CX C/ 200 CP PRATI / PRATI
DONADUZZI &
CIA

20.000,00 R$ 0,460 R$ 9.200,000 Não

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

31/08/2022 -
16:12:33

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

20.000,00 R$ 0,220 R$ 4.400,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:17:53

Prati Prati 20.000,00 R$ 0,463 R$ 9.260,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA
400MG/8

VITAMEDIC 20.000,00 R$ 0,360 R$ 7.200,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

20.000,00 R$ 0,350 R$ 7.000,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:06

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

20.000,00 R$ 0,460 R$ 9.200,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:43:45

CPR PRATI 20.000,00 R$ 0,460 R$ 9.200,000 Sim
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CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

31/08/2022 -
20:52:48

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

20.000,00 R$ 0,340 R$ 6.800,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:42:30

comprimido prati 20.000,00 R$ 0,463 R$ 9.260,000 Sim

0231 - SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 40MG+8MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 40MG + 8MG/ ML; FORMA
FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 100 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
11:01:15

FRASCO
40MG+8MG

EMS S/A 2.000,00 R$ 10,772 R$ 21.544,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:02

CX C/ 60 FR VITAMEDIC /
VITAMEDIC
INDUSTRIA

2.000,00 R$ 10,770 R$ 21.540,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:18:15

Vitamedic Vitamedic 2.000,00 R$ 10,773 R$ 21.546,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA
40MG+8M

VITAMEDIC 2.000,00 R$ 10,800 R$ 21.600,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

E M S E M S 2.000,00 R$ 11,000 R$ 22.000,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:44:23

FR PRATI 2.000,00 R$ 10,770 R$ 21.540,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:20:16

PRATI PRATI 2.000,00 R$ 7,140 R$ 14.280,000 Não

0232 - SULFATO DE GETAMICINA 40MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 40MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA DE 2ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

17.263.792/0001-
90

29/08/2022 -
10:20:43

santisa santisa 5.000,00 R$ 4,420 R$ 22.100,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
09:56:22

1038700450044 HYTAMICINA 5.000,00 R$ 2,890 R$ 14.450,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:02

CX C/ 50 AM FRESENIUS /
FRESENIUS KABI

5.000,00 R$ 2,890 R$ 14.450,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
16:05:03

AMPOLA FRESENIUS 5.000,00 R$ 2,890 R$ 14.450,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:18:35

Fresenius Fresenius 5.000,00 R$ 2,890 R$ 14.450,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

SANTISA SANTISA 5.000,00 R$ 2,770 R$ 13.850,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:44:48

AMP HIPOFARMA 5.000,00 R$ 2,890 R$ 14.450,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:20:16

SANTISA SANTISA 5.000,00 R$ 2,660 R$ 13.300,000 Não

0233 - SULFATO DE GETAMICINA 80MG/2ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 80MG/2ML; FORMA FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA DE 2ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:02

CX C/ 50 AM FRESENIUS /
FRESENIUS KABI

3.000,00 R$ 4,190 R$ 12.570,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
16:05:24

AMPOLA FRESENIUS 3.000,00 R$ 4,190 R$ 12.570,000 Não
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GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:18:54

Fresenius Fresenius 3.000,00 R$ 4,190 R$ 12.570,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

SULFATO DE
GETAMICINA
80MG/2ML. Esp

NOVAFARMA 3.000,00 R$ 3,590 R$ 10.770,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

SANTISA SANTISA 3.000,00 R$ 3,520 R$ 10.560,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:06

SANTISA SANTISA 3.000,00 R$ 4,190 R$ 12.570,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:45:16

AMP HIPOFARMA 3.000,00 R$ 4,190 R$ 12.570,000 Sim

0234 - SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA 400MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 400MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO REVESTIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
11:01:59

COMPRIMIDO
400MG

EMS S/A 5.000,00 R$ 6,540 R$ 32.700,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:03

CX C/ 30 CP EMS / EMS S.A. 5.000,00 R$ 6,540 R$ 32.700,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

APSEN APSEN 5.000,00 R$ 6,500 R$ 32.500,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:45:41

CPR APSEM 5.000,00 R$ 6,540 R$ 32.700,000 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:43:00

comprimido medley 5.000,00 R$ 6,540 R$ 32.700,000 Sim

0235 - SULFATO DE MORFINA 30MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 30MG; FORMA FARMACÊUTICA: CÁPSULA;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: CÁPSULA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:56:04

CRISTALIA CRISTALIA 2.000,00 R$ 5,000 R$ 10.000,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:22

CX C/ 50 CP CRISTALIA /
CRISTALIA
PRODUTOS

2.000,00 R$ 4,010 R$ 8.020,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

SULFATO DE
MORFINA 30MG.
Especifica

CRISTALIA 2.000,00 R$ 2,860 R$ 5.720,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:06

CRISTALIA CRISTALIA 2.000,00 R$ 4,010 R$ 8.020,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:46:22

CP CRISTALIA 2.000,00 R$ 4,000 R$ 8.000,000 Sim

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

31/08/2022 -
20:54:43

CRISTALIA CRISTALIA 2.000,00 R$ 2,470 R$ 4.940,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:43:26

capsula cristalia 2.000,00 R$ 4,017 R$ 8.034,000 Sim

0236 - SULF. POLIMIXINA B + SULF. NEOMICINA + FLUOCINOLONA ACETONIDA + CLORID LIDOCAINA. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 10.000 UI /ML + 3.500 MG/ML + 0,250MG/ML + 20MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
OTOLÓGICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO DE 5ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
11:02:52

FRASCO 10.000
UI /ML + 3.500
MG/ML + 0,2

GEOLAB
INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA
S/A

500,00 R$ 25,616 R$ 12.808,000 Sim

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

SULF.
POLIMIXINA B +
SULF. NEOMICIN

GEOLAB 500,00 R$ 22,900 R$ 11.450,000 Não
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FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:46:49

FR GEOLAB 500,00 R$ 25,610 R$ 12.805,000 Sim

0237 - SULFATO DE SALBUTAMOL 100MCG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 100MCG/DOSE; FORMA FARMACÊUTICA:
AEROSOL ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 200 DOSES
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
09:57:53

1037000960033 AERODINI 1.000,00 R$ 22,340 R$ 22.340,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
11:04:35

FRASCO 100MCG GLENMARK
FARMACÊUTICA
LTDA

1.000,00 R$ 22,346 R$ 22.346,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:22

REGRAIR GSK /
GLAXOMITHKLINE

1.000,00 R$ 27,060 R$ 27.060,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

TEUTO TEUTO 1.000,00 R$ 20,090 R$ 20.090,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:47:15

FR NATULAB 1.000,00 R$ 22,340 R$ 22.340,000 Sim

ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

40.455.009/0001-
01

01/09/2022 -
00:02:29

200 DOSES TEUTO 1.000,00 R$ 22,300 R$ 22.300,000 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:44:25

frasco teuto 1.000,00 R$ 22,347 R$ 22.347,000 Sim

0238 - SULFATO DE ZINCO MOHIDRATADO 4MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 4 MG/ML;FORMA FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 100 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
11:06:03

FRASCO
4MG/100ML

CASULA &
VASCONCELOS
INDÚSTRIA
FARMACÊUT

1.000,00 R$ 55,372 R$ 55.372,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:35

UNIZINCO 100ML MYRALIS /
MYRALIS
INDUSTRIA

1.000,00 R$ 55,370 R$ 55.370,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

SULFATO DE
ZINCO
MOHIDRATADO
4MG/ML

MYRALIS 1.000,00 R$ 33,980 R$ 33.980,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

MYRALIS MYRALIS 1.000,00 R$ 50,000 R$ 50.000,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:47:39

FR CIFARMA 1.000,00 R$ 55,370 R$ 55.370,000 Sim

0239 - SULFATO FERROSO 40 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 40MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

BIOMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELI

38.329.458/0001-
61

29/08/2022 -
09:36:12

CPR VITAMED 80.000,00 R$ 0,050 R$ 4.000,000 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:56:04

AIRELA AIRELA 80.000,00 R$ 1,000 R$ 80.000,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
09:59:53

RESOLUÇÃO
RDC Nº 199, DE
26/10/2006

SULFATO
FERROSO

80.000,00 R$ 0,120 R$ 9.600,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
11:06:33

COMPRIMIDO
40MG

BELFAR LTDA 80.000,00 R$ 0,126 R$ 10.080,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:22

CX C/ 500 CP PRATI / PRATI
DONADUZZI &
CIA

80.000,00 R$ 0,120 R$ 9.600,000 Não
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R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
16:05:48

COMPRIMIDO NATULAB 80.000,00 R$ 0,120 R$ 9.600,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:19:15

Natulab Natulab 80.000,00 R$ 0,090 R$ 7.200,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

SULFATO
FERROSO 40 MG.
Especificaçã

PHARMASCIENCE 80.000,00 R$ 0,130 R$ 10.400,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

NATULAB NATULAB 80.000,00 R$ 0,050 R$ 4.000,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:06

AIRELA AIRELA 80.000,00 R$ 0,120 R$ 9.600,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:48:41

CPR GLOBO 80.000,00 R$ 0,120 R$ 9.600,000 Sim

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

01/09/2022 -
08:42:31

NESH (PR) NESH (PR) 80.000,00 R$ 0,040 R$ 3.200,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:44:59

comprimido vitamed 80.000,00 R$ 0,127 R$ 10.160,000 Sim

0240 - SULPIRIDA 50MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 50MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
11:07:04

COMPRIMIDO
50MG

SANOFI-AVENTIS
FARMACÊUTICA
LTDA

3.000,00 R$ 1,746 R$ 5.238,000 Sim

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

SANOFI SANOFI 3.000,00 R$ 1,080 R$ 3.240,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:49:17

CPR SANOFI 3.000,00 R$ 1,740 R$ 5.220,000 Sim

0241 - TOPIRAMATO 100 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 100MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:22

CX C/ 60 CP GERMED /
GERMED
FARMACEUTICA

8.000,00 R$ 1,320 R$ 10.560,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

TOPIRAMATO
100 MG.
Especificação :

VITAMEDIC 8.000,00 R$ 0,810 R$ 6.480,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

CRISTALIA CRISTALIA 8.000,00 R$ 0,850 R$ 6.800,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:06

ZYDUS ZYDUS 8.000,00 R$ 0,680 R$ 5.440,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:49:45

CPR EUROFARM 8.000,00 R$ 0,680 R$ 5.440,000 Sim

0242 - TOPIRAMATO 25 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 25MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
11:07:57

COMPRIMIDO
25MG

EUROFARMA
LABORATÓRIOS
S.A

10.000,00 R$ 0,386 R$ 3.860,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:22

CX C/ 60 CP GERMED /
GERMED
FARMACEUTICA

10.000,00 R$ 0,380 R$ 3.800,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

TOPIRAMATO 25
MG. Especificação
: C

VITAMEDIC 10.000,00 R$ 0,290 R$ 2.900,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

CRISTALIA CRISTALIA 10.000,00 R$ 0,340 R$ 3.400,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:06

ZYDUS ZYDUS 10.000,00 R$ 0,380 R$ 3.800,000 Não
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FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:50:11

CPR EUROFARM 10.000,00 R$ 0,380 R$ 3.800,000 Sim

0243 - VALSARTANA + ALOPIDINA 160/5MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 160MG/5MG; FORMA FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 100ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
11:10:15

COMPRIMIDO
160/5MG

EMS S/A 3.000,00 R$ 3,762 R$ 11.286,000 Sim

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:50:37

CPR GERMED 3.000,00 R$ 3,760 R$ 11.280,000 Sim

0244 - VALSARTANA 160 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 160MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:49:09

GERMED GERMED 5.000,00 R$ 4,037 R$ 20.185,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
11:10:44

COMPRIMIDO
160MG

EMS S/A 5.000,00 R$ 4,036 R$ 20.180,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:23

CX C/ 30 CP SUPERA /
SUPERA FARMA

5.000,00 R$ 4,030 R$ 20.150,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:51:01

CPR EUROFARM 5.000,00 R$ 4,030 R$ 20.150,000 Sim

ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

40.455.009/0001-
01

01/09/2022 -
00:02:31

30 CPR EUROFARMA 5.000,00 R$ 4,000 R$ 20.000,000 Sim

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:57

CPR GENERICO/NEO
QUIMICA

5.000,00 R$ 4,037 R$ 20.185,000 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:45:35

comprimido germed 5.000,00 R$ 4,037 R$ 20.185,000 Sim

0245 - VARFARINA SÓDICA 5MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 5MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:49:43

FARMOQUIMICA FARMOQUIMICA 5.000,00 R$ 0,437 R$ 2.185,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
11:11:14

COMPRIMIDO
5MG

UNIÃO QUÍMICA
FARMACÊUTICA
NACIONAL S/A

5.000,00 R$ 0,436 R$ 2.180,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:23

CX C/ 30 CP UNIAO QUIMICA /
UNIAO QUIMICA

5.000,00 R$ 0,430 R$ 2.150,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

FARMOQUIMICA FARMOQUIMICA 5.000,00 R$ 1,130 R$ 5.650,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:51:25

CPR TEUTO 5.000,00 R$ 0,430 R$ 2.150,000 Sim

0246 - VIDAGLIPTINA 50 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 50MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:51:00

NOVARTIS NOVARTIS 1.000,00 R$ 8,233 R$ 8.233,000 Sim
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C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
11:11:46

COMPRIMIDO
50MG

SANDOZ DO
BRASIL
INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA

1.000,00 R$ 8,232 R$ 8.232,000 Sim

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:52:01

CPR APSEM 1.000,00 R$ 8,230 R$ 8.230,000 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:46:14

comprimido divcom 1.000,00 R$ 8,233 R$ 8.233,000 Sim

0247 - VITAMINA D 2000UI. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 2.000UI; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
11:12:16

COMPRIMIDO
2.000UI

BIOLAB SANUS
FARMACÊUTICA
LTDA

4.000,00 R$ 3,270 R$ 13.080,000 Sim

Estratti Vegetali
Farmacia e
Manipulação Eireli

04.162.170/0001-
23

31/08/2022 -
14:24:00

VITAMINA D
2000UI

MARCA PROPRIA
MED.
MANIPULADO

4.000,00 R$ 1,000 R$ 4.000,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:23

CX C/ 30 CP MYRALIS /
MYRALIS
INDUSTRIA

4.000,00 R$ 3,270 R$ 13.080,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

VITAMINA D
2000UI.
Especificação :

VITAMEDIC 4.000,00 R$ 0,610 R$ 2.440,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:52:32

CPR UNIÃO 4.000,00 R$ 3,270 R$ 13.080,000 Sim

0248 - VITAMINA D 7000UI. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 7.000UI; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
11:12:47

COMPRIMIDO
7.000UI

BIOLAB SANUS
FARMACÊUTICA
LTDA

2.000,00 R$ 8,340 R$ 16.680,000 Sim

Estratti Vegetali
Farmacia e
Manipulação Eireli

04.162.170/0001-
23

31/08/2022 -
14:24:55

VITAMINA D
7000UI.
Especificação :
CONCE

MARCA PROPRIA
MED.
MANIPULADO

2.000,00 R$ 2,500 R$ 5.000,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:23

CX C/ 12 CP UNIAO QUIMICA /
UNIAO QUIMICA

2.000,00 R$ 8,340 R$ 16.680,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:19:45

Vitamedic Vitamedic 2.000,00 R$ 8,340 R$ 16.680,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

VITAMINA D
7000UI.
Especificação :

VITAMEDIC 2.000,00 R$ 2,250 R$ 4.500,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:52:59

CPR UNIÃO 2.000,00 R$ 8,340 R$ 16.680,000 Sim

ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

40.455.009/0001-
01

01/09/2022 -
00:02:30

10 CPR NEO QUIMICA 2.000,00 R$ 8,000 R$ 16.000,000 Sim

0249 - VITAMINAS DO COMPLEXO B. Especificação : FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: FRASCO 100 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

17.263.792/0001-
90

29/08/2022 -
10:23:13

hypofarma hypofarma 2.000,00 R$ 6,600 R$ 13.200,000 Sim

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
11:13:18

FRASCO 100ML NATULAB
LABORATÓRIO
S.A

2.000,00 R$ 6,540 R$ 13.080,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:23

CX C/ 50 FR MEDQUIMICA /
MEDQUIMICA
INDUSTRIA

2.000,00 R$ 6,540 R$ 13.080,000 Não



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/10/2022 às 08:42:23.
Código verificador: 39AEED

Página 162 de 1279

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

VITAMINAS DO
COMPLEXO B.
Especifica

CRISTALIA 2.000,00 R$ 0,250 R$ 500,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

NATUBRAS NATUBRAS 2.000,00 R$ 3,350 R$ 6.700,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:06

BELFAR BELFAR 2.000,00 R$ 6,540 R$ 13.080,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:53:28

FR EMS 2.000,00 R$ 6,540 R$ 13.080,000 Sim

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

31/08/2022 -
20:55:23

MEDQUIMICA MEDQUIMICA 2.000,00 R$ 3,980 R$ 7.960,000 Não

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:20:16

VITAMED VITAMED 2.000,00 R$ 0,080 R$ 160,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:46:42

frasco medquimica 2.000,00 R$ 6,540 R$ 13.080,000 Sim

0250 - ZINCO QUELADO 30MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 30MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO
MANIPULADO;UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
11:16:27

COMPRIMIDO
30MG

RANDOX BRASIL
LTDA

10.000,00 R$ 2,180 R$ 21.800,000 Sim

Estratti Vegetali
Farmacia e
Manipulação Eireli

04.162.170/0001-
23

31/08/2022 -
14:25:25

ZINCO QUELADO
30MG.
Especificação :
CONC

MARCA PROPRIA
MED.
MANIPULADO

10.000,00 R$ 1,800 R$ 18.000,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:36

FR C/ 30 CP AIRELA / AIRELA
INDUSTRIA

10.000,00 R$ 2,180 R$ 21.800,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

ZINCO QUELADO
30MG.
Especificação :

DUOM 10.000,00 R$ 0,290 R$ 2.900,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

AIRELA AIRELA 10.000,00 R$ 0,300 R$ 3.000,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:53:52

CPR GEOLAB 10.000,00 R$ 2,180 R$ 21.800,000 Sim

0251 - DEXAMETASONA 1MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 0,1%; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
OFTÁLMICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 5 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
11:17:30

FRASCO
1MG/5ML

FARMACE
INDÚSTRIA
QUÍMICO-
FARMACÊUTICA
C

200,00 R$ 18,206 R$ 3.641,200 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:23

MAXIDEX
1MG/ML 5ML

ALCON /
NOVARTIS
BIOCIENCIAS

200,00 R$ 18,200 R$ 3.640,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

DEXAMETASONA
1MG/ML.
Especificação

GEOLAB 200,00 R$ 22,610 R$ 4.522,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:54:31

FR TEUTO 200,00 R$ 18,200 R$ 3.640,000 Sim

0252 - DEXAMETASONA 4MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 4 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

BIOMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELI

38.329.458/0001-
61

29/08/2022 -
09:35:56

CPR TEUTO 10.000,00 R$ 1,060 R$ 10.600,000 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:51:34

TEUTO TEUTO 10.000,00 R$ 1,060 R$ 10.600,000 Sim
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CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:56:05

E.M.S. E.M.S. 10.000,00 R$ 2,000 R$ 20.000,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:01:15

1037005520031 GENÉRICO 10.000,00 R$ 1,060 R$ 10.600,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
11:18:04

COMPRIMIDO
4MG

FARMACE
INDÚSTRIA
QUÍMICO-
FARMACÊUTICA
C

10.000,00 R$ 1,060 R$ 10.600,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:24

CX C/ 10 CP EMS / EMS S.A. 10.000,00 R$ 1,060 R$ 10.600,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
16:06:18

COMPRIMIDO TEUTO 10.000,00 R$ 1,060 R$ 10.600,000 Não

A J COMERCIO
ATACADISTA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALAR - LTDA

32.137.731/0001-
70

31/08/2022 -
17:01:28

COMPRIMIDO GENERICO/EMS 10.000,00 R$ 1,060 R$ 10.600,000 Sim

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:20:09

EMS EMS 10.000,00 R$ 1,060 R$ 10.600,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

HYPOFARMA HYPOFARMA 10.000,00 R$ 4,060 R$ 40.600,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:55:00

CPR TEUTO 10.000,00 R$ 1,060 R$ 10.600,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:20:16

TEUTO TEUTO 10.000,00 R$ 0,330 R$ 3.300,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:47:12

comprimido teuto 10.000,00 R$ 1,060 R$ 10.600,000 Sim

0253 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250ML. Especificação : FISIOLÓGICO. SOLUÇÃO INJETÁVEL ENDOVENOSA. BOLSAS DE
POLIPROPILENO TRANSPARENTE. SISTEMA FECHADO CONTENDO 250 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:02:55

1177200010360 SOLUÇÃO
FISIOLOGICA DE
CLORETO DE
SODIO

5.000,00 R$ 16,350 R$ 81.750,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
11:18:34

FRASCO 250ML EUROFARMA
LABORATÓRIOS
S.A

5.000,00 R$ 16,350 R$ 81.750,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:24

CX C/ 40 FR EQUIPLEX /
EQUIPLEX
INDUSTRIA

5.000,00 R$ 18,000 R$ 90.000,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:20:32

Fresenius Fresenius 5.000,00 R$ 16,350 R$ 81.750,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

CLORETO DE
SÓDIO 0,9%
250ML. Especi

BEKER 5.000,00 R$ 9,850 R$ 49.250,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

EQUIPLEX EQUIPLEX 5.000,00 R$ 8,000 R$ 40.000,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:06

FRESENIUSK FRESENIUSK 5.000,00 R$ 16,350 R$ 81.750,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:55:30

FR EQUIPLEX 5.000,00 R$ 16,350 R$ 81.750,000 Sim

0254 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML. Especificação : FISIOLÓGICO. SOLUÇÃO INJETÁVEL ENDOVENOSA. BOLSAS DE
POLIPROPILENO TRANSPARENTE. SISTEMA FECHADO CONTENDO 500 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:04:47

1177200010352 SOLUÇÃO
FISIOLOGICA DE
CLORETO DE
SODIO

5.000,00 R$ 18,530 R$ 92.650,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
11:19:08

FRASCO 500ML EUROFARMA
LABORATÓRIOS
S.A

5.000,00 R$ 18,530 R$ 92.650,000 Sim

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:20:57

JP JP 5.000,00 R$ 18,530 R$ 92.650,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

CLORETO DE
SÓDIO 0,9%
500ML. Especi

BEKER 5.000,00 R$ 11,910 R$ 59.550,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

EQUIPLEX EQUIPLEX 5.000,00 R$ 11,900 R$ 59.500,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:06

FRESENIUSK FRESENIUSK 5.000,00 R$ 18,530 R$ 92.650,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:56:01

FR EQUIPLEX 5.000,00 R$ 18,530 R$ 92.650,000 Sim

0255 - GLICOSE HIPERTÔNICA 25%. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 25%; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA COM 10ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:56:05

SAMTEC SAMTEC 3.900,00 R$ 1,000 R$ 3.900,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:25

CX C/ 200 AM FARMACE /
FARMACE
INDUSTRIA

3.900,00 R$ 0,760 R$ 2.964,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:21:20

Samtec Samtec 3.900,00 R$ 0,767 R$ 2.991,300 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

GLICOSE
HIPERTÔNICA
25%. Especifica

HALEX ISTAR 3.900,00 R$ 0,960 R$ 3.744,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

SAMTEC SAMTEC 3.900,00 R$ 0,770 R$ 3.003,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:06

SAMTEC SAMTEC 3.900,00 R$ 0,760 R$ 2.964,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:56:32

AMP EQUIPLEX 3.900,00 R$ 0,760 R$ 2.964,000 Sim

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:56

AMPOLA GENERICO/SAMTEC 3.900,00 R$ 0,767 R$ 2.991,300 Sim

0256 - SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA + CLORETO DE SÓDIO 250ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: GLICOSE 50MG/ML
+ CLORETO DE SÓDIO 9MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSO EM BOLSA DE SISTEMA
FECHADO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO COM 250ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:07:18

1177200020153 SOLUCAO
GLICOFISIOLOGICA
EQUIPLEX

2.000,00 R$ 8,390 R$ 16.780,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
11:19:46

UNIDADE 250ML FRESENIUS KABI
BRASIL LTDA

2.000,00 R$ 8,396 R$ 16.792,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:25

CX C/ 48 FR FRESENIUS /
FRESENIUS KABI

2.000,00 R$ 8,390 R$ 16.780,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

SOLUÇÃO
GLICOFISIOLÓGICA
+ CLORETO

BEKER 2.000,00 R$ 9,370 R$ 18.740,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

JP JP 2.000,00 R$ 8,000 R$ 16.000,000 Não
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F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:06

FRESENIUSK FRESENIUSK 2.000,00 R$ 8,390 R$ 16.780,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:56:59

UND EQUIPLEX 2.000,00 R$ 8,390 R$ 16.780,000 Sim

0257 - SOLUÇÃO RINGER SIMPLES 500ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: CLORETO DE SÓDIO 8,6 MG/ML + CLORETO
DE POTÁSSIO 0,30 MG/ML + CLORETO DE CÁLCIO DI-HIDRATADO 0,33 MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
INJETÁVEL INTRAVENOSO EM BOLSA DE SISTEMA FECHADO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO COM 500ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:08:58

1177200030051 SOLUÇÃO
RINGER SIMPLES
EQUIPLEX

1.000,00 R$ 12,530 R$ 12.530,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
11:20:20

UNIDADE 500ML FRESENIUS KABI
BRASIL LTDA

1.000,00 R$ 12,536 R$ 12.536,000 Sim

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:21:45

Fresenius Fresenius 1.000,00 R$ 12,537 R$ 12.537,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

SOLUÇÃO
RINGER SIMPLES
500ML. Espec

HALEX ISTAR 1.000,00 R$ 11,970 R$ 11.970,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

JP JP 1.000,00 R$ 11,900 R$ 11.900,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:06

FRESENIUSK FRESENIUSK 1.000,00 R$ 12,530 R$ 12.530,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:57:26

UND EQUIPLEX 1.000,00 R$ 12,530 R$ 12.530,000 Sim

0258 - CLORIDRATO DE AMIODARAMA 200MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 200 MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

BIOMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELI

38.329.458/0001-
61

29/08/2022 -
09:35:56

CPR GEOLAB 10.000,00 R$ 1,203 R$ 12.030,000 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:52:06

GEOLAB GEOLAB 10.000,00 R$ 1,203 R$ 12.030,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:10:12

1542302770121 GENÉRICO 10.000,00 R$ 1,200 R$ 12.000,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
11:20:52

COMPRIMIDO
200MG

ACHE
LABORATÓRIOS
FARMACÊUTICOS
AS

10.000,00 R$ 1,202 R$ 12.020,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:26

CX C/ 500 CP GEOLAB /
GEOLAB
INDUSTRIA

10.000,00 R$ 1,200 R$ 12.000,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:22:05

Geolab Geolab 10.000,00 R$ 1,203 R$ 12.030,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

CLORIDRATO DE
AMIODARAMA
200MG. Esp

GEOLAB 10.000,00 R$ 0,990 R$ 9.900,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

GEOLAB GEOLAB 10.000,00 R$ 0,600 R$ 6.000,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:06

ZYDUS ZYDUS 10.000,00 R$ 1,200 R$ 12.000,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:57:50

CPR GEOLAB 10.000,00 R$ 1,200 R$ 12.000,000 Sim

ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

40.455.009/0001-
01

01/09/2022 -
00:02:30

500 CPR GEOLAB 10.000,00 R$ 1,200 R$ 12.000,000 Sim
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ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:56

CPR GENERICO/GEOLAB 10.000,00 R$ 1,203 R$ 12.030,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:20:17

GEOLAB GEOLAB 10.000,00 R$ 0,390 R$ 3.900,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:47:42

comprimido geolab 10.000,00 R$ 1,203 R$ 12.030,000 Sim

0259 - CLORIDRATO DE AMIODARAMA 100MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 100MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
11:21:20

COMPRIMIDO
100MG

ACHE
LABORATÓRIOS
FARMACÊUTICOS
AS

10.000,00 R$ 1,526 R$ 15.260,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:26

CX C/ 30 CP GEOLAB /
GEOLAB
INDUSTRIA

10.000,00 R$ 1,520 R$ 15.200,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

CLORIDRATO DE
AMIODARAMA
100MG. Esp

GEOLAB 10.000,00 R$ 1,090 R$ 10.900,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

GEOLAB GEOLAB 10.000,00 R$ 0,600 R$ 6.000,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:58:25

CPR GEOLAB 10.000,00 R$ 1,520 R$ 15.200,000 Sim

ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

40.455.009/0001-
01

01/09/2022 -
00:02:29

30 CPR GEOLAB 10.000,00 R$ 1,500 R$ 15.000,000 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:48:17

comprimido geolab 10.000,00 R$ 1,527 R$ 15.270,000 Sim

0260 - AMOXICILINA 500MG.. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 50MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

BIOMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELI

38.329.458/0001-
61

29/08/2022 -
09:35:41

CPR PRATI 80.000,00 R$ 0,463 R$ 37.040,000 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:52:30

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

80.000,00 R$ 0,463 R$ 37.040,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:11:21

1037004470189 GENÉRICO 80.000,00 R$ 0,460 R$ 36.800,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
11:21:54

COMPRIMIDO
500MG

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

80.000,00 R$ 0,462 R$ 36.960,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:27

CX C/ 840 CP PRATI / PRATI
DONADUZZI &
CIA

80.000,00 R$ 0,470 R$ 37.600,000 Não

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

31/08/2022 -
16:12:33

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

80.000,00 R$ 0,260 R$ 20.800,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:22:27

Prati Prati 80.000,00 R$ 0,463 R$ 37.040,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

AMOXICILINA
500MG..
Especificação :

PRATI 80.000,00 R$ 0,450 R$ 36.000,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

80.000,00 R$ 0,390 R$ 31.200,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:06

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

80.000,00 R$ 0,460 R$ 36.800,000 Não

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

31/08/2022 -
20:56:16

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

80.000,00 R$ 0,410 R$ 32.800,000 Não
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FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:58:57

CPR PRATI 80.000,00 R$ 0,460 R$ 36.800,000 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:48:41

comprimido prati 80.000,00 R$ 0,463 R$ 37.040,000 Sim

0261 - AMOXICILINA TRI-HIDRATADA 500MG. Especificação : CONCENTRAÇÂO: 500MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:12:26

1037004470189 GENÉRICO 4.000,00 R$ 0,460 R$ 1.840,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
14:25:19

COMPRIMIDO
500MG

NOVARTIS
BIOCIENCIAS S.A

4.000,00 R$ 0,462 R$ 1.848,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:27

CX C/ 840 CP PRATI / PRATI
DONADUZZI &
CIA

4.000,00 R$ 0,470 R$ 1.880,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

AMOXICILINA
TRI-HIDRATADA
500MG. Es

PRATI 4.000,00 R$ 0,450 R$ 1.800,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:06

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

4.000,00 R$ 0,460 R$ 1.840,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:59:25

CPR EUROFARM 4.000,00 R$ 0,460 R$ 1.840,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:20:17

PRATI PRATI 4.000,00 R$ 0,350 R$ 1.400,000 Não

0262 - ATENOLOL 50 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 50MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

BIOMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELI

38.329.458/0001-
61

29/08/2022 -
09:35:57

CPR PRATI 50.000,00 R$ 0,203 R$ 10.150,000 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:53:04

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

50.000,00 R$ 0,120 R$ 6.000,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:13:24

1256801460062 GENÉRICO 50.000,00 R$ 0,200 R$ 10.000,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
14:26:02

COMPRIMIDO
50MG

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

50.000,00 R$ 0,202 R$ 10.100,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:27

CX C/ 600 CP PRATI / PRATI
DONADUZZI &
CIA

50.000,00 R$ 0,200 R$ 10.000,000 Não

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

31/08/2022 -
16:12:33

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

50.000,00 R$ 0,090 R$ 4.500,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:22:50

Vitamedic Vitamedic 50.000,00 R$ 0,203 R$ 10.150,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

ATENOLOL 50
MG. Especificação
: CON

PRATI 50.000,00 R$ 0,150 R$ 7.500,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

50.000,00 R$ 0,090 R$ 4.500,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:06

NEOQUIMICA NEOQUIMICA 50.000,00 R$ 0,200 R$ 10.000,000 Não

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

01/09/2022 -
08:42:57

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

50.000,00 R$ 0,090 R$ 4.500,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
20:59:54

CPR PRATI 50.000,00 R$ 0,200 R$ 10.000,000 Sim
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3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:49:13

comprimido prati 50.000,00 R$ 0,203 R$ 10.150,000 Sim

0263 - CLORIDRATO DE DULOXETINA 30MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 30MG; FORMA FARMACÊUTICA: CÁPSULA;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: CÁPSULA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:53:28

ACHE ACHE 5.000,00 R$ 2,783 R$ 13.915,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:28

CX C/ 30 CA NOVA QUIMICA /
NOVA QUIMICA

5.000,00 R$ 2,780 R$ 13.900,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
14:26:34

CAPSULA 30MG EMS S/A 5.000,00 R$ 2,782 R$ 13.910,000 Sim

A J COMERCIO
ATACADISTA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALAR - LTDA

32.137.731/0001-
70

31/08/2022 -
17:05:08

CAPSULA GENERICO/EMS 5.000,00 R$ 2,780 R$ 13.900,000 Sim

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

GERMED GERMED 5.000,00 R$ 3,000 R$ 15.000,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
21:00:38

CP EUROFARM 5.000,00 R$ 2,780 R$ 13.900,000 Sim

ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

40.455.009/0001-
01

01/09/2022 -
00:02:29

30 CPR GERMED 5.000,00 R$ 2,700 R$ 13.500,000 Sim

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:55

CAPSULA GENERICO/NOVA
QUIMICA

5.000,00 R$ 2,783 R$ 13.915,000 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:49:47

capsula ache 5.000,00 R$ 2,783 R$ 13.915,000 Sim

0264 - CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5MG.. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 5MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:53:52

APSEN APSEN 5.000,00 R$ 2,130 R$ 10.650,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:28

CX C/ 60 CP APSEN / APSEN
FARMACEUTICA

5.000,00 R$ 2,130 R$ 10.650,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
14:27:03

COMPRIMIDO
5MG

EMS S/A 5.000,00 R$ 2,130 R$ 10.650,000 Sim

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
21:01:03

CPR APSEM 5.000,00 R$ 2,130 R$ 10.650,000 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:50:16

comprimido supera 5.000,00 R$ 2,130 R$ 10.650,000 Sim

0265 - DEXAMETASONA 4MG.. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 4MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

BIOMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELI

38.329.458/0001-
61

29/08/2022 -
09:36:00

CPR TEUTO 20.000,00 R$ 1,050 R$ 21.000,000 Sim

REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

17.263.792/0001-
90

29/08/2022 -
10:26:00

teuto teuto 20.000,00 R$ 0,580 R$ 11.600,000 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:54:15

TEUTO TEUTO 20.000,00 R$ 1,050 R$ 21.000,000 Sim
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CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:56:05

E.M.S. E.M.S. 20.000,00 R$ 2,000 R$ 40.000,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:14:40

1037005520031 GENÉRICO 20.000,00 R$ 1,050 R$ 21.000,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:28

CX C/ 10 CP EMS / EMS S.A. 20.000,00 R$ 1,050 R$ 21.000,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
14:27:35

COMPRIMIDO
4MG

LABORATÓRIO
TEUTO
BRASILEIRO S/A

20.000,00 R$ 1,050 R$ 21.000,000 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
16:06:52

COMPRIMIDO TEUTO 20.000,00 R$ 1,050 R$ 21.000,000 Não

A J COMERCIO
ATACADISTA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALAR - LTDA

32.137.731/0001-
70

31/08/2022 -
17:05:51

COMPRIMIDO GENERICO/EMS 20.000,00 R$ 1,060 R$ 21.200,000 Sim

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:23:11

EMS EMS 20.000,00 R$ 1,050 R$ 21.000,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

E M S E M S 20.000,00 R$ 0,380 R$ 7.600,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
21:01:56

CPR TEUTO 20.000,00 R$ 1,050 R$ 21.000,000 Sim

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:55

CPR GENERICO/TEUTO 20.000,00 R$ 1,050 R$ 21.000,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:20:18

TEUTO TEUTO 20.000,00 R$ 0,330 R$ 6.600,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:50:38

comprimido teuto 20.000,00 R$ 1,050 R$ 21.000,000 Sim

0266 - IBUPROFENO 100MG/ML. Especificação : COMCENTRAÇÃO: 100MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO
ORAL - GOTAS; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO COM 20 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:28

100MG/ML 20ML CIMED / CIMED
INDUSTRIA

4.000,00 R$ 5,190 R$ 20.760,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
14:28:14

FRASCO
100MG/20ML

MEDQUIMICA
INDUSTRIA
FARMACEUTICA
LTDA.

4.000,00 R$ 4,852 R$ 19.408,000 Sim

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

IBUPROFENO
100MG/ML.
Especificação

VITAMEDIC 4.000,00 R$ 7,380 R$ 29.520,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
21:02:19

FR TEUTO 4.000,00 R$ 4,850 R$ 19.400,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:20:18

MEDQUIMICA MEDQUIMICA 4.000,00 R$ 3,500 R$ 14.000,000 Não

0267 - LEVETIRACETAM 500MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 500MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:29

CX C/ 30 CP ACHE / ACHE
LABORATORIOS

5.000,00 R$ 5,450 R$ 27.250,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
21:02:43

CPR EUROFARM 5.000,00 R$ 5,450 R$ 27.250,000 Sim
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3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:51:07

comprimido labofarma 5.000,00 R$ 5,450 R$ 27.250,000 Sim

0268 - OLANZAPINA 10 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 10MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:54:43

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

10.000,00 R$ 1,310 R$ 13.100,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:15:33

1256802730403 GENÉRICO 10.000,00 R$ 1,310 R$ 13.100,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:29

CX C/ 30 CP PRATI / PRATI
DONADUZZI &
CIA

10.000,00 R$ 1,310 R$ 13.100,000 Não

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

31/08/2022 -
16:12:33

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

10.000,00 R$ 1,310 R$ 13.100,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

OLANZAPINA 10
MG. Especificação
: C

GEOLAB 10.000,00 R$ 2,340 R$ 23.400,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:06

PRATI PRATI 10.000,00 R$ 1,310 R$ 13.100,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
21:03:13

CPR PRATI 10.000,00 R$ 1,310 R$ 13.100,000 Sim

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:56

CPR GENERICO/PRATI
DONADUZZI

10.000,00 R$ 1,310 R$ 13.100,000 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:51:32

comprimido geolab 10.000,00 R$ 1,310 R$ 13.100,000 Sim

0269 - OLANZAPINA 5 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 5MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:16:16

1256802730276 GENÉRICO 10.000,00 R$ 0,720 R$ 7.200,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:29

CX C/ 30 CP PRATI / PRATI
DONADUZZI &
CIA

10.000,00 R$ 0,720 R$ 7.200,000 Não

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

31/08/2022 -
16:12:33

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

10.000,00 R$ 0,240 R$ 2.400,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

OLANZAPINA 5
MG. Especificação
: CO

GEOLAB 10.000,00 R$ 1,800 R$ 18.000,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:06

PRATI PRATI 10.000,00 R$ 0,720 R$ 7.200,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
21:03:41

CPR PRATI 10.000,00 R$ 0,720 R$ 7.200,000 Sim

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:55

CPR GENERICO/PRATI
DONADUZZI

10.000,00 R$ 0,720 R$ 7.200,000 Sim

0270 - SIMETICONA 40 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 40MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:17:16

1256801340016 GENÉRICO 10.000,00 R$ 0,330 R$ 3.300,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:29

CX C/ 20 CP BELFAR /
BELFAR LTDA

10.000,00 R$ 0,330 R$ 3.300,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
14:28:55

COMPRIMIDO
40MG

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

10.000,00 R$ 0,330 R$ 3.300,000 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
16:07:19

COMPRIMIDO PHARMASCIENCE 10.000,00 R$ 0,330 R$ 3.300,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

SIMETICONA 40
MG. Especificação
: C

PRATI 10.000,00 R$ 0,270 R$ 2.700,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

TEUTO TEUTO 10.000,00 R$ 0,290 R$ 2.900,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
21:04:05

CPR CIMED 10.000,00 R$ 0,330 R$ 3.300,000 Sim

0271 - SINVASTATINA 20MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 20MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

BIOMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELI

38.329.458/0001-
61

29/08/2022 -
09:36:00

CPR CIMED 40.000,00 R$ 0,120 R$ 4.800,000 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:55:26

SANVAL SANVAL 40.000,00 R$ 0,223 R$ 8.920,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:18:31

1410701080076 GENÉRICO 40.000,00 R$ 0,220 R$ 8.800,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:29

CX C/ 500 CP PHARLAB /
PHARLAB
INDUSTRIA

40.000,00 R$ 0,220 R$ 8.800,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
14:29:35

COMPRIMIDO
20MG

LABORATÓRIO
GLOBO AS

40.000,00 R$ 0,223 R$ 8.920,000 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

31/08/2022 -
16:12:33

PHARLAB PHARLAB 40.000,00 R$ 0,120 R$ 4.800,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:23:43

Pharlab Pharlab 40.000,00 R$ 0,223 R$ 8.920,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

SINVASTATINA
20MG.
Especificação :

PHARMASCIENCE 40.000,00 R$ 0,190 R$ 7.600,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

PHARLAB PHARLAB 40.000,00 R$ 0,200 R$ 8.000,000 Não

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

01/09/2022 -
08:44:10

PHARLAB PHARLAB 40.000,00 R$ 0,140 R$ 5.600,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
21:04:34

CPR CIMED 40.000,00 R$ 0,220 R$ 8.800,000 Sim

0272 - SULFATO DE MORFINA 10MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 10MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA:SOLUÇÃO
INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA 1ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DMB -
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

34.093.466/0001-
09

26/08/2022 -
14:11:10

AMPOLA HIPOLABOR 2.000,00 R$ 8,000 R$ 16.000,000 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:56:06

HIPOLABOR HIPOLABOR 2.000,00 R$ 10,000 R$ 20.000,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:30

CX C/ 100 AM HIPOLABOR /
HIPOLABOR
FARMACEUTICA

2.000,00 R$ 8,870 R$ 17.740,000 Não
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R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
16:07:50

AMPOLA HIPOLABOR 2.000,00 R$ 8,870 R$ 17.740,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:24:02

Hipolabor Hipolabor 2.000,00 R$ 8,877 R$ 17.754,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

SULFATO DE
MORFINA
10MG/ML. Especif

HIPOLABOR 2.000,00 R$ 6,890 R$ 13.780,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

HIPOLABOR HIPOLABOR 2.000,00 R$ 6,550 R$ 13.100,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:06

CRISTALIA CRISTALIA 2.000,00 R$ 8,870 R$ 17.740,000 Não

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

31/08/2022 -
20:57:20

CRISTALIA CRISTALIA 2.000,00 R$ 4,780 R$ 9.560,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
21:04:59

AMP CRISTALIA 2.000,00 R$ 8,870 R$ 17.740,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:20:19

HIPOLABOR HIPOLABOR 2.000,00 R$ 2,730 R$ 5.460,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:53:20

ampola cristalia 2.000,00 R$ 8,877 R$ 17.754,000 Sim

0273 - MEBENDAZOL 100MG COMPRIMIDO. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 100MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:30

CX C/ 6 CP BELFAR /
BELFAR LTDA

20.000,00 R$ 0,600 R$ 12.000,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

MEBENDAZOL
100MG
COMPRIMIDO.
Especi

BELFAR 20.000,00 R$ 0,710 R$ 14.200,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

BELFAR BELFAR 20.000,00 R$ 0,400 R$ 8.000,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:06

BELFAR BELFAR 20.000,00 R$ 0,600 R$ 12.000,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
21:05:31

CPR GEOLAB 20.000,00 R$ 0,600 R$ 12.000,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:20:19

BELFAR BELFAR 20.000,00 R$ 0,350 R$ 7.000,000 Não

0274 - PARACETAMOL 750MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 750MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

BIOMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELI

38.329.458/0001-
61

29/08/2022 -
09:36:01

CPR PRATI 10.000,00 R$ 0,437 R$ 4.370,000 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:55:51

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

10.000,00 R$ 0,437 R$ 4.370,000 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:56:06

GLOBO GLOBO 10.000,00 R$ 1,000 R$ 10.000,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:19:23

1256800500079 GENÉRICO 10.000,00 R$ 0,430 R$ 4.300,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:30

CX C/ 480 CP PRATI / PRATI
DONADUZZI &
CIA

10.000,00 R$ 0,430 R$ 4.300,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
14:30:11

COMPRIMIDO
750MG

MEDQUIMICA
INDUSTRIA
FARMACEUTICA
LTDA

10.000,00 R$ 0,436 R$ 4.360,000 Sim
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MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

31/08/2022 -
16:12:33

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

10.000,00 R$ 0,220 R$ 2.200,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

PARACETAMOL
750MG.
Especificação :

BELFAR 10.000,00 R$ 0,330 R$ 3.300,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

BELFAR BELFAR 10.000,00 R$ 0,220 R$ 2.200,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:06

AIRELA AIRELA 10.000,00 R$ 0,430 R$ 4.300,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
21:07:17

CPR PRATI 10.000,00 R$ 0,430 R$ 4.300,000 Sim

0275 - MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 10MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:56:18

SANVAL SANVAL 20.000,00 R$ 0,120 R$ 2.400,000 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:56:07

TEUTO TEUTO 20.000,00 R$ 1,000 R$ 20.000,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:20:27

1134301900015 GENÉRICO 20.000,00 R$ 0,170 R$ 3.400,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:31

CX C/ 500 CP SANVAL /
SANVAL
COMERCIO

20.000,00 R$ 0,170 R$ 3.400,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
14:30:44

COMPRIMIDO
10MG

LABORATÓRIO
TEUTO
BRASILEIRO S/A

20.000,00 R$ 0,176 R$ 3.520,000 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
16:08:14

COMPRIMIDO SANVAL 20.000,00 R$ 0,170 R$ 3.400,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:24:24

Sanval Sanval 20.000,00 R$ 0,177 R$ 3.540,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

MALEATO DE
ENALAPRIL 10
MG. Especif

PHARMASCIENCE 20.000,00 R$ 0,150 R$ 3.000,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

SANVAL SANVAL 20.000,00 R$ 0,070 R$ 1.400,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:06

NEO QUIMICA NEO QUIMICA 20.000,00 R$ 0,170 R$ 3.400,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
21:07:40

CPR TEUTO 20.000,00 R$ 0,170 R$ 3.400,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:20:19

BELFAR BELFAR 20.000,00 R$ 0,080 R$ 1.600,000 Não

0276 - MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 20MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:56:37

SANVAL SANVAL 30.000,00 R$ 0,130 R$ 3.900,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:21:16

1134301900023 GENÉRICO 30.000,00 R$ 0,160 R$ 4.800,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:31

CX C/ 500 CP SANVAL /
SANVAL
COMERCIO

30.000,00 R$ 0,200 R$ 6.000,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
14:31:23

COMPRIMIDO
20MG

LABORATÓRIO
TEUTO
BRASILEIRO S/A

30.000,00 R$ 0,166 R$ 4.980,000 Sim
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GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:24:41

Sanval Sanval 30.000,00 R$ 0,167 R$ 5.010,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

MALEATO DE
ENALAPRIL 20
MG. Especif

PHARMASCIENCE 30.000,00 R$ 0,220 R$ 6.600,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

SANVAL SANVAL 30.000,00 R$ 0,110 R$ 3.300,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
21:08:02

CPR TEUTO 30.000,00 R$ 0,160 R$ 4.800,000 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:53:48

comprimido pharlab 30.000,00 R$ 0,167 R$ 5.010,000 Sim

0277 - GLICLAZIDA 30MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 30MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO DE
LIBERAÇÃO PROLONGADA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:32

CX C/ 60 CP TORRENT /
TORRENT DO
BRASIL

15.000,00 R$ 0,830 R$ 12.450,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
14:31:51

COMPRIMIDO
30MG

EMS S/A 15.000,00 R$ 0,612 R$ 9.180,000 Sim

A J COMERCIO
ATACADISTA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALAR - LTDA

32.137.731/0001-
70

31/08/2022 -
17:13:05

COMPRIMIDO GENERICO/EMS 15.000,00 R$ 0,610 R$ 9.150,000 Sim

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

GLICLAZIDA
30MG.
Especificação : CO

PHARMASCIENCE 15.000,00 R$ 0,420 R$ 6.300,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
21:08:33

CPR PHARLAB 15.000,00 R$ 0,610 R$ 9.150,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:20:19

E MS E MS 15.000,00 R$ 0,350 R$ 5.250,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:54:18

comprimido e.m.s 15.000,00 R$ 0,613 R$ 9.195,000 Sim

0278 - GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDO. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 5MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

BIOMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELI

38.329.458/0001-
61

29/08/2022 -
09:36:04

CPR MEDQUIMICA 80.000,00 R$ 0,040 R$ 3.200,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:22:09

1542302120044 GENÉRICO 80.000,00 R$ 0,090 R$ 7.200,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:32

CX C/ 450 CP GEOLAB /
GEOLAB
INDUSTRIA

80.000,00 R$ 0,090 R$ 7.200,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
14:32:25

COMPRIMIDO
5MG

GEOLAB
INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA
S/

80.000,00 R$ 0,090 R$ 7.200,000 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
16:08:40

COMPRIMIDO GEOLAB 80.000,00 R$ 0,090 R$ 7.200,000 Não

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

31/08/2022 -
16:12:33

GEOLAB
INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA
S/A

GEOLAB
INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA
S/A

80.000,00 R$ 0,040 R$ 3.200,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:25:04

Medquimica Medquimica 80.000,00 R$ 0,090 R$ 7.200,000 Não
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HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

GLIBENCLAMIDA
5MG
COMPRIMIDO.
Espec

GEOLAB 80.000,00 R$ 0,080 R$ 6.400,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

GEOLAB GEOLAB 80.000,00 R$ 0,040 R$ 3.200,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:06

BRAINFARMA BRAINFARMA 80.000,00 R$ 0,090 R$ 7.200,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
21:09:00

CPR BRASTERAPICA 80.000,00 R$ 0,090 R$ 7.200,000 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:54:45

comprimido geolab 80.000,00 R$ 0,090 R$ 7.200,000 Sim

0279 - CLORIDRATO DE TIAMINA 300MG. Especificação : CLORIDRATO DE TIAMINA 300MG - Comprimido. A embalagem
deverá conter a impressão venda CONCENTRAÇÃO: 300MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:57:07

HIPOLABOR HIPOLABOR 5.000,00 R$ 1,747 R$ 8.735,000 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:56:07

HIPOLABOR HIPOLABOR 5.000,00 R$ 2,000 R$ 10.000,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:23:10

1134301700024 CLORIDRATO DE
TIAMINA

5.000,00 R$ 1,740 R$ 8.700,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:32

CX C/ 600 CP PRATI / PRATI
DONADUZZI &
CIA

5.000,00 R$ 1,740 R$ 8.700,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
14:32:55

COMPRIMIDO
300MG

HIPOLABOR
FARMACEUTICA
LTDA

5.000,00 R$ 1,746 R$ 8.730,000 Sim

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

CLORIDRATO DE
TIAMINA 300MG.
Especi

HIPOLABOR 5.000,00 R$ 0,410 R$ 2.050,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

HIPOLABOR HIPOLABOR 5.000,00 R$ 0,300 R$ 1.500,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:06

HIPOLABOR HIPOLABOR 5.000,00 R$ 1,740 R$ 8.700,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
21:09:24

CPR TEUTO 5.000,00 R$ 1,740 R$ 8.700,000 Sim

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:59

CPR GENERICO/HIPOLABOR 5.000,00 R$ 1,747 R$ 8.735,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:19:16

HIPOLABOR HIPOLABOR 5.000,00 R$ 0,320 R$ 1.600,000 Não

0280 - ÁCIDO TRANEXÂMICO 50 MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 50MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA COM 5ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DMB -
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

34.093.466/0001-
09

26/08/2022 -
14:11:49

AMPOLA HIPOLABOR 3.000,00 R$ 8,000 R$ 24.000,000 Sim

BIOMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELI

38.329.458/0001-
61

29/08/2022 -
09:35:41

AMP HIPOLABOR 3.000,00 R$ 10,303 R$ 30.909,000 Sim

REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

17.263.792/0001-
90

29/08/2022 -
10:29:12

hipolabor hipolabor 3.000,00 R$ 11,700 R$ 35.100,000 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:57:38

HIPOLABOR HIPOLABOR 3.000,00 R$ 10,303 R$ 30.909,000 Sim
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D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:23:54

1134301860013 GENÉRICO 3.000,00 R$ 10,300 R$ 30.900,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:33

CX C/ 100 AM HIPOLABOR /
HIPOLABOR
FARMACEUTICA

3.000,00 R$ 11,990 R$ 35.970,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:25:32

Hipolabor Hipolabor 3.000,00 R$ 10,303 R$ 30.909,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

ÁCIDO
TRANEXÂMICO
50 MG/ML. Especif

ZYDUS 3.000,00 R$ 9,360 R$ 28.080,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

NIKKHO NIKKHO 3.000,00 R$ 6,800 R$ 20.400,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:06

NIKKHO NIKKHO 3.000,00 R$ 10,300 R$ 30.900,000 Não

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

31/08/2022 -
20:57:42

NIKKHO NIKKHO 3.000,00 R$ 6,420 R$ 19.260,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
21:09:50

AMP NINKO 3.000,00 R$ 10,300 R$ 30.900,000 Sim

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:31:00

AMPOLA GENERICO/HIPOLABOR 3.000,00 R$ 10,303 R$ 30.909,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:19:17

HYPOFARMA HYPOFARMA 3.000,00 R$ 5,880 R$ 17.640,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:55:09

ampola zydus 3.000,00 R$ 10,303 R$ 30.909,000 Sim

0281 - BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 75MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:58:04

TEUTO TEUTO 3.000,00 R$ 3,657 R$ 10.971,000 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:56:08

AUROBINDO AUROBINDO 3.000,00 R$ 4,000 R$ 12.000,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:33

CX C/ 500 CP RANBAXY /
RANBAXY
FARMACEUTICA

3.000,00 R$ 3,650 R$ 10.950,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

NEO QUIMICA NEO QUIMICA 3.000,00 R$ 0,880 R$ 2.640,000 Não

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

31/08/2022 -
20:58:01

RANBAXY RANBAXY 3.000,00 R$ 4,500 R$ 13.500,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
21:10:26

CPR NOVA QUIMICA 3.000,00 R$ 3,650 R$ 10.950,000 Sim

ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

40.455.009/0001-
01

01/09/2022 -
00:02:29

30 CPR BIOLAB 3.000,00 R$ 3,600 R$ 10.800,000 Sim

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:56

CPR GENERICO/NOVA
QUIMICA

3.000,00 R$ 3,657 R$ 10.971,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:19:17

NOVAQUIMICA NOVAQUIMICA 3.000,00 R$ 0,520 R$ 1.560,000 Não

0282 - ESPIRONOLACTONA 100MG COMPRIMIDO. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 100MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:58:31

HIPOLABOR HIPOLABOR 10.000,00 R$ 1,617 R$ 16.170,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:24:53

1134301550030 GENÉRICO 10.000,00 R$ 1,610 R$ 16.100,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:33

CX C/ 500 CP HIPOLABOR /
HIPOLABOR
FARMACEUTICA

10.000,00 R$ 2,140 R$ 21.400,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
14:35:10

COMPRIMIDO
100MG

EMS S/A 10.000,00 R$ 1,616 R$ 16.160,000 Sim

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

ESPIRONOLACTONA
100MG
COMPRIMIDO. E

HIPOLABOR 10.000,00 R$ 1,790 R$ 17.900,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

HIPOLABOR HIPOLABOR 10.000,00 R$ 0,980 R$ 9.800,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:06

HIPOLABOR HIPOLABOR 10.000,00 R$ 1,610 R$ 16.100,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
21:10:52

CPR GERMED 10.000,00 R$ 1,610 R$ 16.100,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:19:17

HIPOLABOR HIPOLABOR 10.000,00 R$ 1,260 R$ 12.600,000 Não

0283 - MALEATO DE DOXAZOSINA 2MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 2MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:58:59

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

8.000,00 R$ 0,243 R$ 1.944,000 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:56:08

TEUTO TEUTO 8.000,00 R$ 1,000 R$ 8.000,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:25:41

1256802990091 GENÉRICO 8.000,00 R$ 0,240 R$ 1.920,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:33

CX C/ 30 CP PRATI / PRATI
DONADUZZI &
CIA

8.000,00 R$ 0,260 R$ 2.080,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
14:35:44

COMPRIMIDO
2MG

SANDOZ DO
BRASIL
INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA

8.000,00 R$ 0,242 R$ 1.936,000 Sim

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

MALEATO DE
DOXAZOSINA
2MG. Especifi

PRATI 8.000,00 R$ 0,260 R$ 2.080,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

LEGRAND LEGRAND 8.000,00 R$ 0,190 R$ 1.520,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:06

PRATI PRATI 8.000,00 R$ 0,240 R$ 1.920,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
21:11:18

CPR UNIÃO 8.000,00 R$ 0,240 R$ 1.920,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:20:19

PRATI PRATI 8.000,00 R$ 0,200 R$ 1.600,000 Não

0284 - MALEATO DOXAZOSINA 4MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO:4MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:59:16

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

5.000,00 R$ 0,387 R$ 1.935,000 Sim
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CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:55:54

PRATI PRATI 5.000,00 R$ 1,000 R$ 5.000,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:26:31

1256802990251 GENÉRICO 5.000,00 R$ 0,380 R$ 1.900,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:34

CX C/ 30 CP PRATI / PRATI
DONADUZZI &
CIA

5.000,00 R$ 0,470 R$ 2.350,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
14:36:13

COMPRIMIDO
4MG

SANDOZ DO
BRASIL
INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA

5.000,00 R$ 0,386 R$ 1.930,000 Sim

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

MALEATO
DOXAZOSINA
4MG. Especificaç

PRATI 5.000,00 R$ 0,450 R$ 2.250,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

UNIAO QUIMICA UNIAO QUIMICA 5.000,00 R$ 0,790 R$ 3.950,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:06

PRATI PRATI 5.000,00 R$ 0,380 R$ 1.900,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
21:11:43

CPR UNIÃO 5.000,00 R$ 0,380 R$ 1.900,000 Sim

0285 - ACICLOVIR COMPRIMIDO 200 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 200MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO:COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:55:54

NOVARTIS NO9VARTIS 1.000,00 R$ 2,000 R$ 2.000,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:27:46

1410700970061 GENÉRICO 1.000,00 R$ 0,410 R$ 410,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:34

CX C/ 450 CP PRATI / PRATI
DONADUZZI &
CIA

1.000,00 R$ 0,410 R$ 410,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
14:36:45

COMPRIMIDO
200MG

PHARLAB
INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA
S.A

1.000,00 R$ 0,416 R$ 416,000 Sim

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

ACICLOVIR
COMPRIMIDO
200 MG. Especi

PHARMASCIENCE 1.000,00 R$ 0,440 R$ 440,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

PHARLAB PHARLAB 1.000,00 R$ 0,290 R$ 290,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:06

PRATI PRATI 1.000,00 R$ 0,410 R$ 410,000 Não

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

31/08/2022 -
20:58:20

RANBAXY RANBAXY 1.000,00 R$ 2,380 R$ 2.380,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
21:12:13

CPR PRATI 1.000,00 R$ 0,410 R$ 410,000 Sim

0286 - ALOPURINOL 100MG. Especificação : ALOPURINOL 100MG - Comprimido. A embalagem deverá conter a impressão
venda proibida CONCENTRAÇÃO: 100MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:28:34

1256801910017 GENÉRICO 5.000,00 R$ 0,360 R$ 1.800,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:34

CX C/ 600 CP PRATI / PRATI
DONADUZZI &
CIA

5.000,00 R$ 0,360 R$ 1.800,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
14:37:15

COMPRIMIDO
100MG

NOVARTIS
BIOCIENCIAS S.A

5.000,00 R$ 0,360 R$ 1.800,000 Sim
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HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

ALOPURINOL
100MG.
Especificação : A

PRATI 5.000,00 R$ 0,310 R$ 1.550,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

5.000,00 R$ 0,270 R$ 1.350,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:06

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

5.000,00 R$ 0,360 R$ 1.800,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
21:12:39

CPR PRATI 5.000,00 R$ 0,360 R$ 1.800,000 Sim

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:58

CPR GENERICO/PRATI
DONADUZZI

5.000,00 R$ 0,360 R$ 1.800,000 Sim

0287 - ALOPURINOL 300MG. Especificação : ALOPURINOL 300MG - Comprimido. A embalagem deverá conter a impressão
venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas CONCENTRAÇÃO: 300MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:29:38

1256801910041 GENÉRICO 5.000,00 R$ 0,600 R$ 3.000,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:49

CX C/ 500 CP PRATI / PRATI
DONADUZZI &
CIA

5.000,00 R$ 0,600 R$ 3.000,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
14:37:45

COMPRIMIDO
300MG

NOVARTIS
BIOCIENCIAS S.A

5.000,00 R$ 0,603 R$ 3.015,000 Sim

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

ALOPURINOL
300MG.
Especificação : A

PRATI 5.000,00 R$ 0,590 R$ 2.950,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

5.000,00 R$ 0,510 R$ 2.550,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:06

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

5.000,00 R$ 0,600 R$ 3.000,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
21:13:06

CPR PRATI 5.000,00 R$ 0,600 R$ 3.000,000 Sim

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:59

CPR GENERICO/PRATI
DONADUZZI

5.000,00 R$ 0,603 R$ 3.015,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:20:19

PRATI PRATI 5.000,00 R$ 0,360 R$ 1.800,000 Não

0288 - CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 20MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor
oficial.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

BIOMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELI

38.329.458/0001-
61

29/08/2022 -
09:36:04

CPR MEDQUIMICA 40.000,00 R$ 0,100 R$ 4.000,000 Sim

REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

17.263.792/0001-
90

29/08/2022 -
10:30:30

teuto teuto 40.000,00 R$ 0,200 R$ 8.000,000 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
13:59:46

HIPOLABOR HIPOLABOR 40.000,00 R$ 0,150 R$ 6.000,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:34:41

1037004870012 GENÉRICO 40.000,00 R$ 0,090 R$ 3.600,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:49

CX C/ 500 CP HIPOLABOR /
HIPOLABOR
FARMACEUTICA

40.000,00 R$ 0,220 R$ 8.800,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
16:09:21

FRASCO TEUTO 40.000,00 R$ 0,170 R$ 6.800,000 Não



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/10/2022 às 08:42:23.
Código verificador: 39AEED

Página 180 de 1279

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:26:04

Pharlab Pharlab 40.000,00 R$ 0,177 R$ 7.080,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

CLORIDRATO DE
FLUOXETINA
20MG. Espe

PHARMASCIENCE 40.000,00 R$ 0,180 R$ 7.200,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

VITAMEDIC VITAMEDIC 40.000,00 R$ 0,220 R$ 8.800,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:06

HIPOLABOR HIPOLABOR 40.000,00 R$ 0,170 R$ 6.800,000 Não

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

01/09/2022 -
08:44:39

PHARLAB PHARLAB 40.000,00 R$ 0,170 R$ 6.800,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
21:13:30

CPR TEUTO 40.000,00 R$ 0,170 R$ 6.800,000 Sim

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:59

CPR GENERICO/MED
QUIMICA

40.000,00 R$ 0,177 R$ 7.080,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:20:19

MEDQUIMICA MEDQUIMICA 40.000,00 R$ 0,130 R$ 5.200,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:55:39

comprimido pharlab 40.000,00 R$ 0,177 R$ 7.080,000 Sim

0289 - CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG. Especificação : CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG - Comprimido. A
embalagem do produto deverá conter a seguinte impressão venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na
CONCENTRAÇÃO: 25MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:50

CX C/ 20 CP EMS / EMS S.A. 5.000,00 R$ 2,450 R$ 12.250,000 Não

A J COMERCIO
ATACADISTA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALAR - LTDA

32.137.731/0001-
70

31/08/2022 -
17:18:47

COMPRIMIDO GENERICO/EMS 5.000,00 R$ 2,450 R$ 12.250,000 Sim

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
21:14:04

CPR NOVARTIS 5.000,00 R$ 2,450 R$ 12.250,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:19:15

GERMED GERMED 5.000,00 R$ 1,260 R$ 6.300,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:56:05

comprimido e.m.s 5.000,00 R$ 2,453 R$ 12.265,000 Sim

0290 - DIAZEPAN 10MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 10MG; FORMA FARMACÊUTICA: COPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:55:54

SANTISA SANTISA 10.000,00 R$ 1,000 R$ 10.000,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:35:21

1410700860019 GENÉRICO 10.000,00 R$ 0,220 R$ 2.200,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:50

CX C/ 1000 CP SANTISA /
SANTISA
LABORATORIO

10.000,00 R$ 0,220 R$ 2.200,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
16:09:41

COMPRIMIDO CRISTALIA 10.000,00 R$ 0,220 R$ 2.200,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:26:26

Santisa Santisa 10.000,00 R$ 0,223 R$ 2.230,000 Não
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HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

DIAZEPAN 10MG.
Especificação :
CONC

PHARMASCIENCE 10.000,00 R$ 0,190 R$ 1.900,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

SANTISA SANTISA 10.000,00 R$ 0,090 R$ 900,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:06

SANTISA SANTISA 10.000,00 R$ 0,220 R$ 2.200,000 Não

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

01/09/2022 -
08:44:58

SANTISA SANTISA 10.000,00 R$ 0,080 R$ 800,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
21:14:31

CPR PHARLAB 10.000,00 R$ 0,220 R$ 2.200,000 Sim

0291 - BUDESONIDA 64MCG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 64MCG; FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO AQUOSA
NASAL - 120 DOSES; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO COM 120 DOSES
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:50

BUSONID ACHE / ACHE
LABORATORIOS

1.000,00 R$ 89,920 R$ 89.920,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
14:38:33

FRASCO 64MCG EMS S/A 1.000,00 R$ 89,926 R$ 89.926,000 Sim

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:27:02

EMS EMS 1.000,00 R$ 89,927 R$ 89.927,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
21:15:23

FR ACHE 1.000,00 R$ 89,920 R$ 89.920,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:19:15

E MS E MS 1.000,00 R$ 16,800 R$ 16.800,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:56:38

frasco labofarma 1.000,00 R$ 89,927 R$ 89.927,000 Sim

0292 - LORATADINA 10MG COMPRIMIDO. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 10MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:55:55

vitamedic vitamedic 10.000,00 R$ 1,000 R$ 10.000,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:50

CX C/ 12 CP VITAMEDIC /
VITAMEDIC
INDUSTRIA

10.000,00 R$ 0,290 R$ 2.900,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
14:39:12

COMPRIMIDO
10MG

CIMED
INDUSTRIA S.A

10.000,00 R$ 0,290 R$ 2.900,000 Sim

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

LORATADINA
10MG
COMPRIMIDO.
Especif

VITAMEDIC 10.000,00 R$ 0,250 R$ 2.500,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

VITAMEDIC VITAMEDIC 10.000,00 R$ 0,200 R$ 2.000,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
21:15:51

CPR CIMED 10.000,00 R$ 2,900 R$ 29.000,000 Sim

0293 - LORATADINA 1MG/ML XAROPE. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 1MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: XAROPE;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 100ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

30/08/2022 -
14:00:21

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

1.000,00 R$ 9,267 R$ 9.267,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:36:22

1256800800013 GENÉRICO 1.000,00 R$ 9,260 R$ 9.260,000 Não
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ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:50

CX C/ 50 FR PRATI / PRATI
DONADUZZI &
CIA

1.000,00 R$ 9,260 R$ 9.260,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
14:39:46

FRASCO
1MG/100ML

CIMED
INDUSTRIA S.A

1.000,00 R$ 9,266 R$ 9.266,000 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
16:10:11

FRASCO PRATIDONADUZZI 1.000,00 R$ 9,260 R$ 9.260,000 Não

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

31/08/2022 -
16:12:33

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

1.000,00 R$ 9,260 R$ 9.260,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:27:26

Prati Prati 1.000,00 R$ 9,267 R$ 9.267,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

LORATADINA
1MG/ML
XAROPE.
Especific

PRATI 1.000,00 R$ 5,800 R$ 5.800,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

1.000,00 R$ 5,070 R$ 5.070,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:06

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

1.000,00 R$ 9,260 R$ 9.260,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
21:16:17

FR CIMED 1.000,00 R$ 9,260 R$ 9.260,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:19:15

PRATI PRATI 1.000,00 R$ 5,320 R$ 5.320,000 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:57:06

frasco prati 1.000,00 R$ 9,267 R$ 9.267,000 Sim

0294 - MIKANIA GLOMERATA SPRENG - GUACO 81,5MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 81,5MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA:XAROPE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO COM 100ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:55:55

airela airela 1.000,00 R$ 6,000 R$ 6.000,000 Sim

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:27:51

CX C/ 50 FR NATULAB /
NATULAB
LABORATORIO

1.000,00 R$ 5,180 R$ 5.180,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
14:40:15

FRASCO 100ML HERBARIUM
LABORATORIO
BOTANICO LTDA

1.000,00 R$ 5,180 R$ 5.180,000 Sim

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:27:50

Natulab Natulab 1.000,00 R$ 2,810 R$ 2.810,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

MIKANIA
GLOMERATA
SPRENG -
GUACO 81

PHARMASCIENCE 1.000,00 R$ 8,450 R$ 8.450,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

NATULAB NATULAB 1.000,00 R$ 3,130 R$ 3.130,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:06

AIRELA AIRELA 1.000,00 R$ 5,180 R$ 5.180,000 Não

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:19:15

NATULAB NATULAB 1.000,00 R$ 2,800 R$ 2.800,000 Não

0295 - NAPROXENO SÓDICO 500MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 500MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:36

CX C/ 24 CP UNIAO QUIMICA /
UNIAO QUIMICA

2.500,00 R$ 3,540 R$ 8.850,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
14:40:51

COMPRIMIDO
500MG

GERMED
FARMACEUTICA
LTDA

2.500,00 R$ 3,543 R$ 8.857,500 Sim
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Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

TEUTO TEUTO 2.500,00 R$ 0,860 R$ 2.150,000 Não

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

31/08/2022 -
20:59:14

UNIAO QUIMICA UNIAO QUIMICA 2.500,00 R$ 0,910 R$ 2.275,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
21:17:09

CPR TEUTO 2.500,00 R$ 3,540 R$ 8.850,000 Sim

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:59

CPR GENERICO/NEO
QUIMICA

2.500,00 R$ 3,543 R$ 8.857,500 Sim

0296 - METILDOPA 250MG. Especificação : METILDOPA 250MG - Comprimido. A embalagem deverá conter a impressão venda
proibida CONCENTRAÇÃO: 250MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DMB -
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

34.093.466/0001-
09

26/08/2022 -
14:12:33

CPR EMS 15.000,00 R$ 1,400 R$ 21.000,000 Sim

BIOMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELI

38.329.458/0001-
61

29/08/2022 -
09:36:01

CPR EMS 15.000,00 R$ 1,477 R$ 22.155,000 Sim

REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

17.263.792/0001-
90

29/08/2022 -
10:31:48

sanval sanval 15.000,00 R$ 1,100 R$ 16.500,000 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

01/09/2022 -
07:58:15

SANVAL SANVAL 15.000,00 R$ 1,477 R$ 22.155,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:37:29

1134302090051 GENÉRICO 15.000,00 R$ 1,470 R$ 22.050,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:36

CX C/ 500 CP HIPOLABOR /
HIPOLABOR
FARMACEUTICA

15.000,00 R$ 1,470 R$ 22.050,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
14:41:21

COMPRIMIDO
250MG

SANVAL
COMÉRCIO E
INDÚSTRIA LTDA

15.000,00 R$ 1,476 R$ 22.140,000 Sim

A J COMERCIO
ATACADISTA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALAR - LTDA

32.137.731/0001-
70

31/08/2022 -
17:19:36

COMPRIMIDO GENERICO/EMS 15.000,00 R$ 1,470 R$ 22.050,000 Sim

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:28:11

Sanval Sanval 15.000,00 R$ 1,477 R$ 22.155,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

METILDOPA
250MG.
Especificação : ME

SANVAL 15.000,00 R$ 0,810 R$ 12.150,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

SANVAL SANVAL 15.000,00 R$ 0,600 R$ 9.000,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:06

SANVAL SANVAL 15.000,00 R$ 1,470 R$ 22.050,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
21:17:36

CPR EMS 15.000,00 R$ 1,470 R$ 22.050,000 Sim

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:57

CPR GENERICO/EMS 15.000,00 R$ 1,477 R$ 22.155,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:19:15

E MS E MS 15.000,00 R$ 0,530 R$ 7.950,000 Não

0297 - METILDOPA 500MG; Especificação : CONCENTRAÇÃO: 500MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

BIOMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELI

38.329.458/0001-
61

29/08/2022 -
09:36:04

CPR EMS 20.000,00 R$ 2,967 R$ 59.340,000 Sim
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REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

17.263.792/0001-
90

29/08/2022 -
10:32:22

ems ems 20.000,00 R$ 2,200 R$ 44.000,000 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

01/09/2022 -
07:44:35

SANVAL SANVAL 20.000,00 R$ 2,967 R$ 59.340,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:38:13

1134302090068 GENÉRICO 20.000,00 R$ 2,500 R$ 50.000,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:36

CX C/ 490 CP SANVAL /
SANVAL
COMERCIO

20.000,00 R$ 2,960 R$ 59.200,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
14:41:50

COMPRIMIDO
500MG

SANVAL
COMÉRCIO E
INDÚSTRIA LTDA

20.000,00 R$ 2,966 R$ 59.320,000 Sim

A J COMERCIO
ATACADISTA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALAR - LTDA

32.137.731/0001-
70

31/08/2022 -
17:20:18

COMPRIMIDO GENERICO/EMS 20.000,00 R$ 2,960 R$ 59.200,000 Sim

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:28:33

EMS EMS 20.000,00 R$ 2,967 R$ 59.340,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

METILDOPA
500MG,
Especificação : CO

SANVAL 20.000,00 R$ 1,790 R$ 35.800,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

SANVAL SANVAL 20.000,00 R$ 1,700 R$ 34.000,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:06

SANVAL SANVAL 20.000,00 R$ 2,960 R$ 59.200,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
21:18:04

CPR EMS 20.000,00 R$ 2,960 R$ 59.200,000 Sim

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:57

CPR GENERICO/EMS 20.000,00 R$ 2,967 R$ 59.340,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:19:15

E MS E MS 20.000,00 R$ 1,260 R$ 25.200,000 Não

0298 - ACETATO DE HIDROCORTISONA 10MG/G (1%). Especificação : CONCENTRAÇÃO:10MG/G; FORMA FARMACÊUTICA:
CREME; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BISNAGA 30MG
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:36

10MG/G 30G EMS / EMS S.A. 1.000,00 R$ 44,690 R$ 44.690,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
14:42:24

BISNAGA
10MG/30MG

LABORATÓRIO
TEUTO
BRASILEIRO S/A

1.000,00 R$ 44,690 R$ 44.690,000 Sim

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

TEUTO TEUTO 1.000,00 R$ 22,000 R$ 22.000,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:06

U. QUIMICA U. QUIMICA 1.000,00 R$ 44,690 R$ 44.690,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
21:18:31

BISN UNIÃO 1.000,00 R$ 44,690 R$ 44.690,000 Sim

ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

40.455.009/0001-
01

01/09/2022 -
00:02:29

30 G TEUTO 1.000,00 R$ 44,600 R$ 44.600,000 Sim

ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA

41.347.974/0001-
23

01/09/2022 -
00:30:57

BISNAGA GENERICO/TEUTO 1.000,00 R$ 44,690 R$ 44.690,000 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

01/09/2022 -
08:57:39

bisnaga teuto 1.000,00 R$ 44,690 R$ 44.690,000 Sim

0299 - FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 4MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA COM 2,5ML
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

DMB -
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

34.093.466/0001-
09

26/08/2022 -
14:13:09

AMPOLA FARMACE 2.000,00 R$ 7,000 R$ 14.000,000 Sim

REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

17.263.792/0001-
90

29/08/2022 -
10:33:49

teuto teuto 2.000,00 R$ 5,980 R$ 11.960,000 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

40.274.237/0001-
85

30/08/2022 -
15:55:55

farmace farmace 2.000,00 R$ 10,000 R$ 20.000,000 Sim

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:39:08

1037002870120 GENÉRICO 2.000,00 R$ 7,790 R$ 15.580,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:36

CX C/ 100 AM FARMACE /
FARMACE
INDUSTRIA

2.000,00 R$ 7,790 R$ 15.580,000 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
16:10:38

AMPOLA TEUTO 2.000,00 R$ 7,790 R$ 15.580,000 Não

GOLDENPLUS -
Comércio de
Medicamentos e
Produtos Hospitalares
Ltda.

17.472.278/0001-
64

31/08/2022 -
17:28:55

Hypofarma Hypofarma 2.000,00 R$ 7,797 R$ 15.594,000 Não

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

FOSFATO
DISSÓDICO DE
DEXAMETASONA
4

HIPOLABOR 2.000,00 R$ 5,780 R$ 11.560,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

HYPOFARMA HYPOFARMA 2.000,00 R$ 4,060 R$ 8.120,000 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

31/08/2022 -
19:45:06

HYPOFARMA HYPOFARMA 2.000,00 R$ 7,790 R$ 15.580,000 Não

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

31/08/2022 -
20:59:27

UNIAO QUIMICA UNIAO QUIMICA 2.000,00 R$ 5,480 R$ 10.960,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
21:18:58

AMP PRATI 2.000,00 R$ 7,790 R$ 15.580,000 Sim

DMC Distribuidora de
Medicamentos e
Correlatos Ltda

16.970.999/0001-
31

01/09/2022 -
08:19:16

HYPOFARMA HYPOFARMA 2.000,00 R$ 3,360 R$ 6.720,000 Não

0300 - FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 3MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL COM SERINGA DOSADORA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO COM 120ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

03.602.727/0001-
37

31/08/2022 -
10:40:06

1256801290051 GENÉRICO 5.000,00 R$ 8,900 R$ 44.500,000 Não

ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

21.581.445/0001-
82

31/08/2022 -
14:26:37

CX C/ 50 FR PRATI / PRATI
DONADUZZI &
CIA

5.000,00 R$ 14,630 R$ 73.150,000 Não

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
14:42:58

FRASCO 3MG/ML HIPOLABOR
FARMACEUTICA
LTDA

5.000,00 R$ 9,106 R$ 45.530,000 Sim

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

FOSFATO
SÓDICO DE
PREDNISOLONA
3MG/

HIPOLABOR 5.000,00 R$ 8,910 R$ 44.550,000 Não

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

HIPOLABOR HIPOLABOR 5.000,00 R$ 6,500 R$ 32.500,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
21:19:24

FR PRATI 5.000,00 R$ 9,100 R$ 45.500,000 Sim

0301 - CLONAZEPAM 0,25MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 0,25MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

31/08/2022 -
16:11:01

COMPRIMIDO GEOLAB 2.000,00 R$ 0,650 R$ 1.300,000 Não
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HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-
73

31/08/2022 -
17:48:22

CLONAZEPAM
0,25MG.
Especificação :

GEOLAB 2.000,00 R$ 0,180 R$ 360,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
21:19:53

CPR ROCHE 2.000,00 R$ 0,650 R$ 1.300,000 Sim

0302 - DINITRATO DE ISOSSORBIDA 10 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 100MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO SUBLINGUAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

C. C. VIEIRA MORAIS
NETO LTDA

17.033.801/0001-
56

31/08/2022 -
14:43:57

COMPRIMIDO
10MG

EMS S/A 5.000,00 R$ 2,180 R$ 10.900,000 Sim

Profarm Com. de Med.
e Mat. Hosp. Ltda.

00.545.222/0001-
90

31/08/2022 -
18:45:48

E M S E M S 5.000,00 R$ 0,950 R$ 4.750,000 Não

FLORESTA
COMERCIO DE
ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

04.860.635/0001-
10

31/08/2022 -
21:20:25

CPR SIGMA 5.000,00 R$ 2,180 R$ 10.900,000 Sim

ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

40.455.009/0001-
01

01/09/2022 -
00:02:30

30 CPR EMS 5.000,00 R$ 2,000 R$ 10.000,000 Sim

Validade das Propostas
Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme edital)

MCW Produtos Medicos e Hospitalares 94.389.400/0001-84 060 dias

Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. 00.545.222/0001-90 60 dias

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-63 60 dias

R C Zagallo Marques & Cia Ltda 83.929.976/0001-70 60 dias

DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda 16.970.999/0001-31 60 dias

GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. 17.472.278/0001-64 60 dias

Estratti Vegetali Farmacia e Manipulação Eireli 04.162.170/0001-23 60 dias

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23.312.871/0001-46 060 dias

ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 21.581.445/0001-82 60 dias

D.L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 03.602.727/0001-37 060 dias

3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 29.043.834/0001-66 60 dias

CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA 08.674.752/0001-40 60 dias

A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR - LTDA 32.137.731/0001-70 60 dias

REALMED DISTRIBUIDORA LTDA 17.263.792/0001-90 90 dias

CM HOSPITALAR S.A 12.420.164/0009-04 60 dias

FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA 04.860.635/0001-10 60 dias

HM CIRURGICALTDA 30.981.531/0001-73 60 dias

C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA 17.033.801/0001-56 60 dias

BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 38.329.458/0001-61 60 dias

ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA 41.347.974/0001-23 60 dias

CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 40.274.237/0001-85 90 dias

DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI 34.093.466/0001-09 60 dias

ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28.911.309/0001-52 60 dias

ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA 40.455.009/0001-01 60 dias

A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA 38.140.640/0001-70 90 dias

Lances Enviados
0001 - AAS PROTEC 100 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 100MG;FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO;UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação
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30/08/2022 - 15:50:53 0,125 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:26:13 0,120 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:06:15 0,120 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi solicitado a devida
comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de
envio de proposta readequada para o fornecedor DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida pelo pregoeiro para
22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022
11:52:50 - Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes,
informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de
quantitativos com seus devidos cálculos de todos os itens arrematados
pela empresa DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda,
incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas
fiscais com datas recentes (tendo em vista a variação/oscilação do
mercado). Restante no chat. 22/09/2022 16:14:43

31/08/2022 - 17:48:21 0,090 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:47 0,060 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 0,120 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:21:41 0,100 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02
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01/09/2022 - 09:21:54 0,050 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

0002 - ACEBROFILINA 10 MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 10MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA:
XAROPE;UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 120 ML.
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 15:51:58 4,910 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:26:13 9,600 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:06:45 4,920 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi solicitado a devida
comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de
envio de proposta readequada para o fornecedor DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida pelo pregoeiro para
22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022
11:52:50 - Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes,
informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de
quantitativos com seus devidos cálculos de todos os itens arrematados
pela empresa DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda,
incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas
fiscais com datas recentes (tendo em vista a variação/oscilação do
mercado). Restante no chat. 22/09/2022 16:14:50

31/08/2022 - 17:48:21 7,550 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35
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31/08/2022 - 18:45:47 9,940 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 10,380 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:22:23 4,250 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 09:23:12 4,033 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 09:23:32 6,550 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:24:02 7,260 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:26:22 7,080 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

0003 - ÁCIDO FÓLICO + FERRO QUELATO GLICINATO 150MG/5MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 150MG/5MG;FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO;UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 15:53:07 2,946 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:26:13 3,010 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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31/08/2022 - 16:07:19 2,940 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi solicitado a devida
comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de
envio de proposta readequada para o fornecedor DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida pelo pregoeiro para
22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022
11:52:50 - Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes,
informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de
quantitativos com seus devidos cálculos de todos os itens arrematados
pela empresa DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda,
incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas
fiscais com datas recentes (tendo em vista a variação/oscilação do
mercado). Restante no chat. 22/09/2022 16:15:00

01/09/2022 - 09:22:33 2,500 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

0004 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 500 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 500 MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 15:53:45 0,436 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:26:13 0,430 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:07:45 0,430 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33
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31/08/2022 - 17:48:21 0,390 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 09:22:45 0,370 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 09:23:42 0,340 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

0005 - ÁCIDO ASCÓRBICO 100 MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 100 MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA DE 5ML
Data Valor CNPJ Situação

26/08/2022 - 13:55:58 7,000 (proposta) 34.093.466/0001-09 - DMB -
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante DMB
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 19/09/2022
15:42:29
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29/08/2022 - 09:36:14 9,000 (proposta) 17.263.792/0001-90 - REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O
balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as
PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os
relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de
Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o
comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED
CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de
entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser
apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos
resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do
que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida.
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos. Restante no chat. 22/09/2022 17:26:41

31/08/2022 - 14:26:14 11,880 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:00:25 11,800 (proposta) 38.140.640/0001-70 - A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.4.5. A comprovação da situação financeira da empresa
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas: LG = Ativo Circulante +
Realizável a Longo Prazo /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante, LC =
Ativo Circulante / Passivo Circulante. Pois o mesmo deixou de
apresentar a (SG) SOLVÊNCIA GERAL. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com
ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO,
exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por
servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da
República garante idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados
apresentados na documentação de habilitação deverão conter,
obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do
declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra
forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato
com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); 11.5.3. Restante no chat. 22/09/2022 15:16:26

31/08/2022 - 16:09:33 11,880 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 16:37:56 11,883 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53
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31/08/2022 - 17:48:21 5,390 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:47 2,900 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 11,880 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:22:58 5,389 38.140.640/0001-70 - A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.4.5. A comprovação da situação financeira da empresa
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas: LG = Ativo Circulante +
Realizável a Longo Prazo /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante, LC =
Ativo Circulante / Passivo Circulante. Pois o mesmo deixou de
apresentar a (SG) SOLVÊNCIA GERAL. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com
ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO,
exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por
servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da
República garante idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados
apresentados na documentação de habilitação deverão conter,
obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do
declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra
forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato
com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); 11.5.3. Restante no chat. 22/09/2022 15:16:26

01/09/2022 - 09:24:07 2,740 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 09:24:26 2,650 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:26:22 2,640 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:27:34 2,000 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:27:45 1,990 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 09:30:03 0,950 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:30:21 1,050 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

0006 - ÁCIDO ASCÓRBICO 500MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO:500MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA COM 5 ML
Data Valor CNPJ Situação

29/08/2022 - 15:10:40 9,000 (proposta) 17.263.792/0001-90 - REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O
balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as
PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os
relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de
Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o
comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED
CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de
entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser
apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos
resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do
que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida.
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos. Restante no chat. 22/09/2022 17:26:41

31/08/2022 - 14:26:15 11,880 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:10:06 11,880 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 16:38:19 11,883 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:21 5,390 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35
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31/08/2022 - 18:45:47 2,900 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 11,880 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 08:19:18 1,680 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:23:32 10,880 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:24:33 1,580 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 09:24:58 1,450 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:26:22 1,440 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:28:01 1,366 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:28:08 1,350 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:29:54 0,950 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:30:23 1,050 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

0007 - ÁCIDO FÓLICO 5 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 5 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação
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30/08/2022 - 15:55:48 1,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

30/08/2022 - 15:57:32 0,136 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 08:24:11 0,130 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:26:15 0,130 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 14:31:46 0,130 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

31/08/2022 - 16:10:32 0,130 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 16:38:42 0,080 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53
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31/08/2022 - 17:48:21 0,090 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:47 0,060 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 0,130 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 07:37:31 0,100 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:22:05 0,070 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

01/09/2022 - 09:22:40 0,110 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 09:22:59 0,120 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

0008 - ÁCIDO TRANEXÂMICO 250 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 250 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação
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30/08/2022 - 11:30:02 8,613 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

31/08/2022 - 14:26:16 8,610 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 14:35:59 8,610 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

31/08/2022 - 16:12:49 8,160 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 18:45:47 5,330 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 8,610 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 00:30:54 8,613 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28
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01/09/2022 - 09:22:24 6,560 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

01/09/2022 - 09:23:32 7,160 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:26:23 5,320 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:26:51 5,310 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:27:03 5,300 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:27:14 5,290 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:27:23 5,280 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:27:26 5,270 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:27:34 5,260 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:27:53 5,250 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:28:00 5,240 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 09:28:03 5,230 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:28:09 5,220 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:28:21 5,210 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:28:31 5,200 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:28:32 4,953 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:28:38 4,940 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:28:43 4,930 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:28:46 4,920 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:28:58 4,910 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:29:00 4,678 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:29:09 4,660 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 09:29:28 4,650 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:29:31 3,890 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:29:35 4,640 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:29:47 3,880 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:30:02 3,870 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:30:07 3,860 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:30:23 3,850 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:30:32 3,840 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:30:49 3,830 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:30:57 3,820 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:31:08 3,810 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 09:31:20 3,800 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:31:34 3,790 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:31:38 3,780 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:31:46 3,770 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:31:48 3,760 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:31:56 3,750 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:31:59 3,740 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:32:01 3,730 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:32:06 3,720 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:32:19 3,710 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 09:32:24 3,700 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:32:35 3,690 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:32:37 3,680 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:32:46 3,670 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:32:50 3,660 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:33:01 3,650 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:33:07 3,640 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:33:24 3,630 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:33:28 3,620 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:33:35 3,610 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 09:33:39 3,600 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:33:51 3,590 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:33:53 3,580 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:33:59 3,570 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:34:02 3,560 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:34:04 3,550 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:34:08 3,540 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:34:14 3,530 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:34:25 3,520 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:34:33 3,510 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 09:34:43 3,500 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:34:48 3,490 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:34:52 3,480 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:34:57 3,470 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:35:05 3,460 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:35:16 3,450 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:35:23 3,440 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:35:40 3,430 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:35:51 3,420 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:36:02 3,410 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 09:36:04 3,400 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:36:20 3,390 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:36:28 3,380 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:36:39 3,370 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:36:43 3,360 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:36:49 3,350 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:37:02 3,340 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:37:07 3,330 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:37:18 3,320 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:37:25 3,310 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 09:37:34 3,300 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:37:41 3,290 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:44:26 3,280 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

0009 - ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 250 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 11:30:26 0,993 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

30/08/2022 - 15:58:55 0,992 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:26:16 0,990 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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31/08/2022 - 16:01:19 0,990 (proposta) 38.140.640/0001-70 - A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.4.5. A comprovação da situação financeira da empresa
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas: LG = Ativo Circulante +
Realizável a Longo Prazo /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante, LC =
Ativo Circulante / Passivo Circulante. Pois o mesmo deixou de
apresentar a (SG) SOLVÊNCIA GERAL. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com
ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO,
exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por
servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da
República garante idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados
apresentados na documentação de habilitação deverão conter,
obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do
declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra
forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato
com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); 11.5.3. Restante no chat. 22/09/2022 15:16:26

31/08/2022 - 16:12:33 0,640 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de Regularidade do
Profissional Contador (CRC) responsável válida. 11.4.9. Certidão
Simplificada da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com
data de expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de
Abertura do Certame, comprovando o Capital Social/Integralizado de –
NO MÍNIMO, 10% (dez por cento) do valor global arrematado. 11.5.2.
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Portanto, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 22/09/2022
17:04:39

31/08/2022 - 16:13:18 0,990 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 18:45:47 0,390 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 0,990 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 00:30:54 0,993 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 09:23:09 0,850 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 09:23:17 0,639 38.140.640/0001-70 - A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.4.5. A comprovação da situação financeira da empresa
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas: LG = Ativo Circulante +
Realizável a Longo Prazo /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante, LC =
Ativo Circulante / Passivo Circulante. Pois o mesmo deixou de
apresentar a (SG) SOLVÊNCIA GERAL. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com
ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO,
exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por
servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da
República garante idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados
apresentados na documentação de habilitação deverão conter,
obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do
declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra
forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato
com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); 11.5.3. Restante no chat. 22/09/2022 15:16:26

01/09/2022 - 09:26:22 0,450 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:26:27 0,620 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

0010 - ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 500 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação
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30/08/2022 - 11:30:46 3,830 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

30/08/2022 - 16:00:27 3,830 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:26:16 3,830 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:02:20 3,830 (proposta) 38.140.640/0001-70 - A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.4.5. A comprovação da situação financeira da empresa
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas: LG = Ativo Circulante +
Realizável a Longo Prazo /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante, LC =
Ativo Circulante / Passivo Circulante. Pois o mesmo deixou de
apresentar a (SG) SOLVÊNCIA GERAL. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com
ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO,
exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por
servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da
República garante idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados
apresentados na documentação de habilitação deverão conter,
obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do
declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra
forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato
com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); 11.5.3. Restante no chat. 22/09/2022 15:16:26

31/08/2022 - 16:12:33 2,190 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de Regularidade do
Profissional Contador (CRC) responsável válida. 11.4.9. Certidão
Simplificada da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com
data de expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de
Abertura do Certame, comprovando o Capital Social/Integralizado de –
NO MÍNIMO, 10% (dez por cento) do valor global arrematado. 11.5.2.
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Portanto, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 22/09/2022
17:04:39

31/08/2022 - 16:13:46 3,830 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33
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31/08/2022 - 17:40:01 3,830 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

31/08/2022 - 18:45:47 0,860 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 3,830 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 00:30:55 3,830 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 09:23:20 3,250 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02
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01/09/2022 - 09:23:41 2,189 38.140.640/0001-70 - A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.4.5. A comprovação da situação financeira da empresa
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas: LG = Ativo Circulante +
Realizável a Longo Prazo /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante, LC =
Ativo Circulante / Passivo Circulante. Pois o mesmo deixou de
apresentar a (SG) SOLVÊNCIA GERAL. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com
ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO,
exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por
servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da
República garante idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados
apresentados na documentação de habilitação deverão conter,
obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do
declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra
forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato
com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); 11.5.3. Restante no chat. 22/09/2022 15:16:26

01/09/2022 - 09:26:21 0,850 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:26:28 2,170 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:26:58 2,160 38.140.640/0001-70 - A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.4.5. A comprovação da situação financeira da empresa
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas: LG = Ativo Circulante +
Realizável a Longo Prazo /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante, LC =
Ativo Circulante / Passivo Circulante. Pois o mesmo deixou de
apresentar a (SG) SOLVÊNCIA GERAL. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com
ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO,
exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por
servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da
República garante idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados
apresentados na documentação de habilitação deverão conter,
obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do
declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra
forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato
com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); 11.5.3. Restante no chat. 22/09/2022 15:16:26

01/09/2022 - 09:27:06 2,150 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:29:19 0,630 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32
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01/09/2022 - 09:29:26 0,750 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

0011 - ALBENDAZOL 40 MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 40 MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO
ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 10 ML
Data Valor CNPJ Situação

26/08/2022 - 13:56:48 1,800 (proposta) 34.093.466/0001-09 - DMB -
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante DMB
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 19/09/2022
15:42:29

30/08/2022 - 11:31:15 1,977 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

30/08/2022 - 15:55:48 5,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

30/08/2022 - 16:01:33 1,976 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 08:27:52 1,970 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:26:16 1,970 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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31/08/2022 - 14:37:06 1,970 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

31/08/2022 - 16:12:33 1,970 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de Regularidade do
Profissional Contador (CRC) responsável válida. 11.4.9. Certidão
Simplificada da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com
data de expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de
Abertura do Certame, comprovando o Capital Social/Integralizado de –
NO MÍNIMO, 10% (dez por cento) do valor global arrematado. 11.5.2.
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Portanto, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 22/09/2022
17:04:39

31/08/2022 - 16:14:44 1,970 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 16:39:10 1,977 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:40:32 1,977 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

31/08/2022 - 17:48:21 1,790 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35
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31/08/2022 - 18:45:47 1,560 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 1,970 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 20:30:06 2,020 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 00:30:53 1,977 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 08:19:18 1,400 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:22:45 1,520 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

01/09/2022 - 09:23:22 1,390 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 09:23:33 1,680 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02
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01/09/2022 - 09:24:09 1,380 34.093.466/0001-09 - DMB -
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante DMB
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 19/09/2022
15:42:29

01/09/2022 - 09:24:57 1,290 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 09:25:15 1,220 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:26:23 1,330 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:26:28 1,670 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:27:32 1,675 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

0012 - ALBENDAZOL 400 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 400 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

29/08/2022 - 09:36:12 0,680 (proposta) 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09
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30/08/2022 - 11:31:37 0,680 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

30/08/2022 - 16:02:12 0,068 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 08:29:20 0,680 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:26:16 0,680 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 14:37:52 0,680 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

31/08/2022 - 16:12:33 0,680 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de Regularidade do
Profissional Contador (CRC) responsável válida. 11.4.9. Certidão
Simplificada da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com
data de expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de
Abertura do Certame, comprovando o Capital Social/Integralizado de –
NO MÍNIMO, 10% (dez por cento) do valor global arrematado. 11.5.2.
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Portanto, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 22/09/2022
17:04:39

31/08/2022 - 16:15:07 0,680 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33
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31/08/2022 - 17:41:00 0,680 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

31/08/2022 - 17:48:21 0,630 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:47 0,570 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 0,680 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 00:30:55 0,680 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 08:19:18 0,423 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:18:26
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01/09/2022 - 09:22:14 0,550 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 09:22:37 0,510 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 09:23:10 0,580 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

01/09/2022 - 09:23:57 0,520 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 09:25:11 0,050 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 09:26:24 0,480 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:26:28 0,620 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:30:32 0,410 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32
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0013 - ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 70 MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 11:32:07 0,767 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

31/08/2022 - 14:26:17 1,530 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:15:35 0,760 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 16:39:33 0,767 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:21 0,470 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:47 0,600 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 1,150 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 00:30:54 0,767 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 08:19:18 0,270 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:18:32

01/09/2022 - 09:25:41 0,240 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 09:26:23 1,110 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:26:29 0,750 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:30:41 0,440 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

0014 - ALPRAZOLAM 1 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 1 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação
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29/08/2022 - 09:35:58 1,090 (proposta) 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

30/08/2022 - 11:32:45 1,090 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

31/08/2022 - 14:26:17 1,090 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:18:55 1,100 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 16:39:58 1,090 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 18:45:47 0,170 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 1,090 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 00:02:30 1,000 (proposta) 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54
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01/09/2022 - 00:30:54 1,090 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 08:19:19 0,190 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:18:44

01/09/2022 - 09:24:33 0,340 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 09:26:23 0,720 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:26:28 0,330 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:30:32 0,160 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 09:30:52 0,120 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32
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0015 - ALPRAZOLAM 2 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 2 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

29/08/2022 - 09:36:17 2,357 (proposta) 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

30/08/2022 - 11:33:13 2,357 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

31/08/2022 - 16:28:59 2,350 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 16:40:21 2,357 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 18:45:47 0,230 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 00:02:31 2,000 (proposta) 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54
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01/09/2022 - 00:30:54 2,357 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 08:19:19 0,200 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:18:56

01/09/2022 - 09:24:55 0,270 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 09:26:28 1,990 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:31:02 0,190 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 09:31:03 0,160 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32
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0016 - AMOXICILINA 400MG/5ML + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 57MG/5ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO:
400MG/5ML + 57MG/5ML; FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 70 ML
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 08:31:02 21,690 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:26:18 24,480 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:12:33 21,690 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de Regularidade do
Profissional Contador (CRC) responsável válida. 11.4.9. Certidão
Simplificada da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com
data de expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de
Abertura do Certame, comprovando o Capital Social/Integralizado de –
NO MÍNIMO, 10% (dez por cento) do valor global arrematado. 11.5.2.
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Portanto, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 22/09/2022
17:04:39

31/08/2022 - 16:29:29 21,690 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 16:40:50 21,693 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:41:37 21,639 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

31/08/2022 - 17:48:21 23,620 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35
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31/08/2022 - 18:45:47 31,000 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:23:32 20,630 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:24:03 19,999 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 09:24:04 18,990 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:25:54 18,900 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 09:26:00 18,010 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 09:26:01 17,900 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:26:19 17,060 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 09:26:32 17,850 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09
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01/09/2022 - 09:26:55 17,000 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 09:31:15 21,000 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:32:50 16,120 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

0017 - AMOXICILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 500MG + 125MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO.
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 16:10:10 4,580 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 08:31:50 4,580 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:26:18 5,800 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:30:00 4,580 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33
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31/08/2022 - 16:56:17 4,550 (proposta) 32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO
ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS HOSPITALAR - LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A J
COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALAR, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2.
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:07:44

31/08/2022 - 17:48:21 3,600 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 08:19:20 3,360 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:19:09

01/09/2022 - 09:23:32 3,660 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:24:59 3,890 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 09:26:07 3,200 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 09:26:54 3,020 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35
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01/09/2022 - 09:27:44 3,000 32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO
ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS HOSPITALAR - LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A J
COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALAR, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2.
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:07:44

0018 - AMOXICILINA 250MG/5ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 250 MG/5 ML; FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO
ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 60 ML
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 16:10:49 13,952 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 08:32:26 13,950 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:26:18 13,950 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 14:38:23 13,950 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

31/08/2022 - 16:12:33 7,820 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de Regularidade do
Profissional Contador (CRC) responsável válida. 11.4.9. Certidão
Simplificada da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com
data de expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de
Abertura do Certame, comprovando o Capital Social/Integralizado de –
NO MÍNIMO, 10% (dez por cento) do valor global arrematado. 11.5.2.
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Portanto, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 22/09/2022
17:04:39
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31/08/2022 - 16:30:27 13,950 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 16:41:15 13,953 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:42:07 13,953 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

31/08/2022 - 17:48:21 11,810 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:47 6,670 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 13,950 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:23:31 6,900 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

01/09/2022 - 09:23:32 11,160 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 09:24:41 6,650 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 09:25:14 11,860 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 09:26:18 6,500 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 09:26:24 6,490 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:27:08 6,350 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 09:27:16 6,340 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:27:18 6,140 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 09:27:24 6,130 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 09:31:29 4,870 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:31:36 5,590 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:33:23 4,610 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

0019 - ATENOLOL 100 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 100 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

29/08/2022 - 09:36:17 0,547 (proposta) 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

30/08/2022 - 11:33:36 0,130 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

30/08/2022 - 16:11:50 0,546 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 08:39:30 0,540 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:26:18 0,540 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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31/08/2022 - 14:39:05 0,540 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

31/08/2022 - 16:12:33 0,130 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de Regularidade do
Profissional Contador (CRC) responsável válida. 11.4.9. Certidão
Simplificada da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com
data de expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de
Abertura do Certame, comprovando o Capital Social/Integralizado de –
NO MÍNIMO, 10% (dez por cento) do valor global arrematado. 11.5.2.
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Portanto, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 22/09/2022
17:04:39

31/08/2022 - 16:30:53 0,540 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 16:41:36 0,547 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:42:34 0,547 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

31/08/2022 - 17:48:21 0,180 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35
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31/08/2022 - 18:45:47 0,180 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 0,540 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:25:21 0,150 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 09:25:26 0,470 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 09:26:24 0,140 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:27:43 0,200 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

0020 - ATENOLOL 25MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 25MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

29/08/2022 - 09:36:18 0,243 (proposta) 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

30/08/2022 - 11:33:59 0,110 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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30/08/2022 - 16:12:34 0,243 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 08:40:25 0,240 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:26:18 0,240 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 14:51:37 0,240 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

31/08/2022 - 16:12:33 0,050 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de Regularidade do
Profissional Contador (CRC) responsável válida. 11.4.9. Certidão
Simplificada da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com
data de expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de
Abertura do Certame, comprovando o Capital Social/Integralizado de –
NO MÍNIMO, 10% (dez por cento) do valor global arrematado. 11.5.2.
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Portanto, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 22/09/2022
17:04:39

31/08/2022 - 16:31:31 0,240 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 16:41:57 0,243 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53
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31/08/2022 - 17:48:21 0,090 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:47 0,060 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 0,240 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:25:34 0,200 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 09:25:41 0,081 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 09:26:24 0,070 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:27:35 0,030 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 09:28:22 0,120 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

0021 - ATORVASTATINA CÁLCICA 40 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 40MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO
REVESTIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO:COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação
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30/08/2022 - 11:34:34 1,923 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

31/08/2022 - 14:26:19 1,920 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:42:25 1,923 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 16:59:16 1,920 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 18:45:47 8,200 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 00:02:31 1,900 (proposta) 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 09:26:29 1,890 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:31:01 5,999 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32
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01/09/2022 - 09:31:26 1,870 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 09:31:27 1,860 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:31:37 1,850 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 09:31:38 1,840 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:32:46 1,800 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54
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01/09/2022 - 09:32:50 1,790 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:33:55 1,780 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 09:34:01 1,770 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:34:21 1,760 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 09:34:37 1,750 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 09:34:58 1,740 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 09:35:06 1,730 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:35:28 1,720 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 09:35:30 1,710 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:36:02 1,700 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54
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01/09/2022 - 09:36:04 1,690 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:36:19 1,680 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 09:36:28 1,670 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:36:47 1,660 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 09:37:02 1,650 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 09:37:16 1,640 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 09:37:35 1,630 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:37:57 1,620 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 09:38:02 1,610 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:38:19 1,600 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54
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01/09/2022 - 09:38:29 1,590 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

0022 - AZATIOPRINA 50 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 50 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 11:35:07 4,560 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

30/08/2022 - 16:14:35 4,560 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:26:19 7,320 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:59:48 4,560 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 17:48:21 4,230 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:47 0,880 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32
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31/08/2022 - 19:45:05 4,560 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:23:32 4,000 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:25:45 3,880 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 09:26:26 0,910 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:26:39 3,870 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:27:58 0,820 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 09:30:27 0,700 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

0023 - AZITROMICINA 1G. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 1G; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 16:16:04 11,990 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02
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31/08/2022 - 17:15:58 11,990 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi solicitado a devida
comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de
envio de proposta readequada para o fornecedor DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida pelo pregoeiro para
22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022
11:52:50 - Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes,
informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de
quantitativos com seus devidos cálculos de todos os itens arrematados
pela empresa DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda,
incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas
fiscais com datas recentes (tendo em vista a variação/oscilação do
mercado). Restante no chat. 22/09/2022 16:15:11

01/09/2022 - 09:25:54 10,200 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

0024 - AZITROMICINA 500 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 500 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

26/08/2022 - 13:57:28 2,000 (proposta) 34.093.466/0001-09 - DMB -
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante DMB
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 19/09/2022
15:42:29

29/08/2022 - 09:36:13 3,053 (proposta) 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09
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29/08/2022 - 09:43:53 2,060 (proposta) 17.263.792/0001-90 - REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O
balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as
PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os
relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de
Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o
comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED
CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de
entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser
apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos
resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do
que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida.
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos. Restante no chat. 22/09/2022 17:26:41

30/08/2022 - 11:35:31 3,053 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

30/08/2022 - 15:55:48 4,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

30/08/2022 - 16:17:38 3,052 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 08:41:19 3,050 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09
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31/08/2022 - 14:26:19 3,050 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 14:54:37 3,050 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

31/08/2022 - 16:03:23 2,900 (proposta) 38.140.640/0001-70 - A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.4.5. A comprovação da situação financeira da empresa
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas: LG = Ativo Circulante +
Realizável a Longo Prazo /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante, LC =
Ativo Circulante / Passivo Circulante. Pois o mesmo deixou de
apresentar a (SG) SOLVÊNCIA GERAL. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com
ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO,
exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por
servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da
República garante idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados
apresentados na documentação de habilitação deverão conter,
obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do
declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra
forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato
com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); 11.5.3. Restante no chat. 22/09/2022 15:16:26

31/08/2022 - 16:12:33 3,050 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de Regularidade do
Profissional Contador (CRC) responsável válida. 11.4.9. Certidão
Simplificada da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com
data de expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de
Abertura do Certame, comprovando o Capital Social/Integralizado de –
NO MÍNIMO, 10% (dez por cento) do valor global arrematado. 11.5.2.
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Portanto, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 22/09/2022
17:04:39

31/08/2022 - 16:42:48 3,053 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:16:30 3,050 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33
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31/08/2022 - 17:43:10 3,053 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

31/08/2022 - 17:48:21 1,990 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:47 1,600 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 3,050 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 00:30:55 3,053 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 08:19:20 0,980 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 23/09/2022 10:41:00
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01/09/2022 - 09:21:58 1,960 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 09:23:58 1,500 17.263.792/0001-90 - REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O
balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as
PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os
relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de
Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o
comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED
CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de
entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser
apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos
resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do
que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida.
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos. Restante no chat. 22/09/2022 17:26:41

01/09/2022 - 09:24:08 0,970 38.140.640/0001-70 - A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.4.5. A comprovação da situação financeira da empresa
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas: LG = Ativo Circulante +
Realizável a Longo Prazo /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante, LC =
Ativo Circulante / Passivo Circulante. Pois o mesmo deixou de
apresentar a (SG) SOLVÊNCIA GERAL. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com
ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO,
exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por
servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da
República garante idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados
apresentados na documentação de habilitação deverão conter,
obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do
declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra
forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato
com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); 11.5.3. Restante no chat. 22/09/2022 15:16:26

01/09/2022 - 09:24:30 1,190 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45
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01/09/2022 - 09:25:53 0,960 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 09:26:04 2,600 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 09:26:39 1,490 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:27:17 0,950 38.140.640/0001-70 - A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.4.5. A comprovação da situação financeira da empresa
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas: LG = Ativo Circulante +
Realizável a Longo Prazo /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante, LC =
Ativo Circulante / Passivo Circulante. Pois o mesmo deixou de
apresentar a (SG) SOLVÊNCIA GERAL. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com
ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO,
exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por
servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da
República garante idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados
apresentados na documentação de habilitação deverão conter,
obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do
declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra
forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato
com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); 11.5.3. Restante no chat. 22/09/2022 15:16:26

01/09/2022 - 09:28:12 0,890 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 09:29:55 1,000 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32
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01/09/2022 - 09:30:28 1,030 17.263.792/0001-90 - REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O
balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as
PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os
relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de
Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o
comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED
CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de
entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser
apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos
resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do
que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida.
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos. Restante no chat. 22/09/2022 17:26:41

01/09/2022 - 09:30:29 0,880 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

0025 - AZITROMICINA DI-HIDRATADA 200MG/5ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 200MG/5ML; FORMA
FARMACÊUTICA: PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL + DILUENTE + SERINGA DOSADORA; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
FRASCO DE 15 ML
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 16:18:16 15,042 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 08:41:59 15,040 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:26:19 15,040 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:12:33 15,040 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de Regularidade do
Profissional Contador (CRC) responsável válida. 11.4.9. Certidão
Simplificada da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com
data de expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de
Abertura do Certame, comprovando o Capital Social/Integralizado de –
NO MÍNIMO, 10% (dez por cento) do valor global arrematado. 11.5.2.
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Portanto, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 22/09/2022
17:04:39
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31/08/2022 - 16:43:13 15,043 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:16:59 15,040 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 17:43:39 15,043 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

31/08/2022 - 17:48:21 16,900 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:47 10,400 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 15,040 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 00:30:56 15,043 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28
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01/09/2022 - 09:23:32 14,040 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:26:15 12,800 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 09:26:20 12,030 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:26:27 11,250 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:29:02 9,850 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 09:29:34 11,200 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 09:29:48 9,000 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

0026 - BENZILPENICILINA BENZANTINA 1.200.000UI. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 1.200.000UI; FORMA
FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA
Data Valor CNPJ Situação

26/08/2022 - 13:58:04 13,000 (proposta) 34.093.466/0001-09 - DMB -
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante DMB
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 19/09/2022
15:42:29

29/08/2022 - 09:36:13 20,710 (proposta) 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09
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29/08/2022 - 09:44:55 20,800 (proposta) 17.263.792/0001-90 - REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O
balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as
PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os
relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de
Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o
comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED
CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de
entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser
apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos
resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do
que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida.
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos. Restante no chat. 22/09/2022 17:26:41

30/08/2022 - 15:55:49 25,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 08:43:12 20,710 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:26:19 20,710 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 14:54:58 20,710 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45
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31/08/2022 - 16:03:55 20,500 (proposta) 38.140.640/0001-70 - A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.4.5. A comprovação da situação financeira da empresa
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas: LG = Ativo Circulante +
Realizável a Longo Prazo /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante, LC =
Ativo Circulante / Passivo Circulante. Pois o mesmo deixou de
apresentar a (SG) SOLVÊNCIA GERAL. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com
ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO,
exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por
servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da
República garante idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados
apresentados na documentação de habilitação deverão conter,
obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do
declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra
forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato
com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); 11.5.3. Restante no chat. 22/09/2022 15:16:26

31/08/2022 - 16:43:56 20,710 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:17:32 20,700 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 17:44:05 20,710 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

31/08/2022 - 18:45:47 26,000 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 08:19:20 10,080 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:19:27
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01/09/2022 - 09:21:58 20,460 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 09:23:32 10,510 34.093.466/0001-09 - DMB -
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante DMB
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 19/09/2022
15:42:29

01/09/2022 - 09:23:32 19,460 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:23:37 19,410 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 09:23:39 18,410 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:23:44 18,350 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49
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01/09/2022 - 09:23:54 17,350 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:24:03 17,260 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 09:24:28 10,509 38.140.640/0001-70 - A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.4.5. A comprovação da situação financeira da empresa
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas: LG = Ativo Circulante +
Realizável a Longo Prazo /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante, LC =
Ativo Circulante / Passivo Circulante. Pois o mesmo deixou de
apresentar a (SG) SOLVÊNCIA GERAL. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com
ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO,
exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por
servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da
República garante idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados
apresentados na documentação de habilitação deverão conter,
obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do
declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra
forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato
com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); 11.5.3. Restante no chat. 22/09/2022 15:16:26

01/09/2022 - 09:25:09 15,000 17.263.792/0001-90 - REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O
balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as
PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os
relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de
Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o
comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED
CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de
entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser
apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos
resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do
que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida.
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos. Restante no chat. 22/09/2022 17:26:41
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01/09/2022 - 09:25:13 14,960 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 09:25:16 10,860 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

01/09/2022 - 09:25:49 10,450 34.093.466/0001-09 - DMB -
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante DMB
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 19/09/2022
15:42:29

01/09/2022 - 09:26:04 12,920 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 09:27:35 10,449 38.140.640/0001-70 - A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.4.5. A comprovação da situação financeira da empresa
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas: LG = Ativo Circulante +
Realizável a Longo Prazo /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante, LC =
Ativo Circulante / Passivo Circulante. Pois o mesmo deixou de
apresentar a (SG) SOLVÊNCIA GERAL. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com
ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO,
exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por
servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da
República garante idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados
apresentados na documentação de habilitação deverão conter,
obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do
declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra
forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato
com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); 11.5.3. Restante no chat. 22/09/2022 15:16:26
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01/09/2022 - 09:29:34 18,980 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:29:48 10,081 34.093.466/0001-09 - DMB -
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante DMB
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 19/09/2022
15:42:29

01/09/2022 - 09:30:15 8,450 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 09:30:51 10,000 34.093.466/0001-09 - DMB -
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante DMB
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 19/09/2022
15:42:29

01/09/2022 - 09:31:21 10,400 17.263.792/0001-90 - REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O
balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as
PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os
relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de
Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o
comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED
CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de
entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser
apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos
resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do
que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida.
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos. Restante no chat. 22/09/2022 17:26:41

0027 - BENZILPENICILINA BENZANTINA 600.000UI. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 600.000UI; FORMA FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA
Data Valor CNPJ Situação
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29/08/2022 - 10:38:30 31,800 (proposta) 17.263.792/0001-90 - REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O
balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as
PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os
relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de
Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o
comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED
CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de
entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser
apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos
resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do
que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida.
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos. Restante no chat. 22/09/2022 17:26:41

30/08/2022 - 15:55:50 25,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 08:44:18 20,710 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:26:20 20,710 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 14:55:36 20,710 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45
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31/08/2022 - 16:04:59 20,500 (proposta) 38.140.640/0001-70 - A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.4.5. A comprovação da situação financeira da empresa
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas: LG = Ativo Circulante +
Realizável a Longo Prazo /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante, LC =
Ativo Circulante / Passivo Circulante. Pois o mesmo deixou de
apresentar a (SG) SOLVÊNCIA GERAL. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com
ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO,
exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por
servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da
República garante idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados
apresentados na documentação de habilitação deverão conter,
obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do
declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra
forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato
com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); 11.5.3. Restante no chat. 22/09/2022 15:16:26

31/08/2022 - 16:44:19 20,710 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:18:00 20,700 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 17:48:21 17,800 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:47 26,000 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 08:19:20 13,740 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:19:36
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01/09/2022 - 09:21:59 17,740 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 09:23:33 16,740 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:24:46 16,739 38.140.640/0001-70 - A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.4.5. A comprovação da situação financeira da empresa
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas: LG = Ativo Circulante +
Realizável a Longo Prazo /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante, LC =
Ativo Circulante / Passivo Circulante. Pois o mesmo deixou de
apresentar a (SG) SOLVÊNCIA GERAL. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com
ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO,
exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por
servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da
República garante idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados
apresentados na documentação de habilitação deverão conter,
obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do
declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra
forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato
com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); 11.5.3. Restante no chat. 22/09/2022 15:16:26

01/09/2022 - 09:25:55 9,980 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45
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01/09/2022 - 09:26:03 22,000 17.263.792/0001-90 - REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O
balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as
PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os
relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de
Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o
comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED
CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de
entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser
apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos
resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do
que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida.
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos. Restante no chat. 22/09/2022 17:26:41

01/09/2022 - 09:29:10 18,000 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:29:32 9,460 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 09:30:30 8,250 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 09:31:40 15,900 17.263.792/0001-90 - REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O
balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as
PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os
relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de
Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o
comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED
CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de
entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser
apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos
resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do
que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida.
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos. Restante no chat. 22/09/2022 17:26:41
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0028 - BENZOILMETRONIDAZOL 40 MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 40 MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA:
SUSPENSÃO ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 120 ML
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 08:45:07 16,890 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:26:20 16,890 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 17:18:29 16,890 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 17:48:21 19,190 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:47 11,830 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 16,890 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:23:33 15,890 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:26:28 11,820 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:28:54 10,500 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:29:11 10,490 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:29:23 10,000 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:29:28 9,990 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 09:29:45 9,380 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 09:30:13 9,370 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:30:41 11,500 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 09:32:09 9,000 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:32:20 8,990 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

0029 - BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 5 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 11:36:02 0,120 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

30/08/2022 - 15:55:50 1,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49
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30/08/2022 - 16:22:10 0,176 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:26:20 0,170 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 14:56:01 0,170 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

31/08/2022 - 16:44:42 0,177 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:18:55 0,170 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 17:48:21 0,140 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:47 0,040 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 0,170 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 00:30:55 0,177 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 09:26:28 0,050 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:26:32 0,150 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 09:26:56 0,060 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

0030 - BROMAZEPAM 3 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 3 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 11:36:28 0,330 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

31/08/2022 - 14:26:20 0,330 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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31/08/2022 - 14:56:23 0,330 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

31/08/2022 - 17:19:18 0,330 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 17:48:21 0,460 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:47 0,140 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 0,330 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:26:29 0,130 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:26:40 0,320 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:27:23 0,120 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

01/09/2022 - 09:27:37 0,110 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 09:28:29 0,100 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:28:44 0,090 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:30:06 0,070 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

0031 - BROMAZEPAM 6 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 6 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 11:36:52 0,483 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

31/08/2022 - 14:26:20 0,480 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 14:57:48 0,480 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

31/08/2022 - 17:19:50 0,480 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 17:48:21 0,300 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35
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31/08/2022 - 18:45:47 0,280 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 0,480 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 08:19:16 0,190 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:26:30 0,180 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:26:41 0,270 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:28:05 0,200 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:30:23 0,160 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

0032 - BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 0,25 MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 20 ML
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 11:37:31 2,837 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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30/08/2022 - 15:55:50 4,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

30/08/2022 - 16:24:45 2,836 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 08:46:03 2,830 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:26:20 2,830 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 14:58:16 2,830 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

31/08/2022 - 16:12:33 2,830 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de Regularidade do
Profissional Contador (CRC) responsável válida. 11.4.9. Certidão
Simplificada da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com
data de expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de
Abertura do Certame, comprovando o Capital Social/Integralizado de –
NO MÍNIMO, 10% (dez por cento) do valor global arrematado. 11.5.2.
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Portanto, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 22/09/2022
17:04:39
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31/08/2022 - 17:20:15 2,830 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 17:48:21 2,990 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:47 1,810 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 2,830 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 08:19:21 1,540 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:19:52

01/09/2022 - 09:22:13 2,790 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 09:26:35 1,560 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:26:41 2,410 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02
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01/09/2022 - 09:26:43 2,780 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:26:56 2,400 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:27:45 1,450 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:30:35 1,360 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 09:31:39 1,300 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:33:32 1,650 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 09:33:40 1,550 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

0033 - BROMETO DE PIRIDOSTIGMINA 60 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 60MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação
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30/08/2022 - 11:37:56 1,527 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

30/08/2022 - 16:25:21 1,526 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 17:20:47 1,520 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi solicitado a devida
comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de
envio de proposta readequada para o fornecedor DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida pelo pregoeiro para
22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022
11:52:50 - Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes,
informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de
quantitativos com seus devidos cálculos de todos os itens arrematados
pela empresa DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda,
incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas
fiscais com datas recentes (tendo em vista a variação/oscilação do
mercado). Restante no chat. 22/09/2022 16:15:23

01/09/2022 - 09:26:43 1,510 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:26:52 1,300 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02
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01/09/2022 - 09:26:56 1,290 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

0034 - BROMETO DE TIOTRÓPIO 2,5MCG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 2,5MCG; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
PARA INALAÇÃO ORAL + INALADOR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 4ML 60 DOSES
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 16:26:03 801,140 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:26:21 801,150 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 17:21:19 801,150 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 17:44:53 801,150 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

31/08/2022 - 17:48:21 702,000 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 09:23:33 800,140 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 09:25:51 650,000 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 09:27:22 680,970 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 09:30:59 615,000 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 09:31:27 600,000 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 09:31:49 568,000 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35
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01/09/2022 - 09:32:00 567,000 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

0035 - BROMOPRIDA 10MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 10 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

29/08/2022 - 09:36:17 2,443 (proposta) 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

30/08/2022 - 11:38:26 2,443 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

30/08/2022 - 15:55:50 5,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

30/08/2022 - 16:32:41 2,442 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02
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31/08/2022 - 08:46:42 2,440 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:26:21 2,440 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:12:33 0,200 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de Regularidade do
Profissional Contador (CRC) responsável válida. 11.4.9. Certidão
Simplificada da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com
data de expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de
Abertura do Certame, comprovando o Capital Social/Integralizado de –
NO MÍNIMO, 10% (dez por cento) do valor global arrematado. 11.5.2.
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Portanto, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 22/09/2022
17:04:39

31/08/2022 - 17:21:44 2,440 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 17:48:21 0,350 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:47 0,300 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 2,440 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 00:30:56 2,443 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 09:22:14 2,340 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 09:26:16 0,460 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 09:26:25 0,450 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 09:26:35 0,250 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 09:26:44 2,330 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:26:51 0,440 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:27:30 0,220 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:27:53 2,080 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 09:31:20 0,170 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

0036 - BROMOPRIDA 10MG/2ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 10MG/2ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA COM 2 ML
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 11:38:54 6,977 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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30/08/2022 - 15:55:51 10,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 08:47:28 6,970 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:27:11 6,970 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 14:59:46 6,970 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

31/08/2022 - 16:06:17 6,900 (proposta) 38.140.640/0001-70 - A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.4.5. A comprovação da situação financeira da empresa
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas: LG = Ativo Circulante +
Realizável a Longo Prazo /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante, LC =
Ativo Circulante / Passivo Circulante. Pois o mesmo deixou de
apresentar a (SG) SOLVÊNCIA GERAL. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com
ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO,
exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por
servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da
República garante idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados
apresentados na documentação de habilitação deverão conter,
obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do
declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra
forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato
com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); 11.5.3. Restante no chat. 22/09/2022 15:16:26

31/08/2022 - 16:45:07 6,977 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53
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31/08/2022 - 17:22:10 6,970 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 17:48:21 2,990 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:47 4,960 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 6,970 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 20:30:49 3,600 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 00:02:29 6,900 (proposta) 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54
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01/09/2022 - 00:30:54 6,977 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 08:19:21 4,340 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:22:14 4,890 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 09:23:33 5,900 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:25:10 3,599 38.140.640/0001-70 - A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.4.5. A comprovação da situação financeira da empresa
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas: LG = Ativo Circulante +
Realizável a Longo Prazo /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante, LC =
Ativo Circulante / Passivo Circulante. Pois o mesmo deixou de
apresentar a (SG) SOLVÊNCIA GERAL. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com
ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO,
exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por
servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da
República garante idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados
apresentados na documentação de habilitação deverão conter,
obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do
declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra
forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato
com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); 11.5.3. Restante no chat. 22/09/2022 15:16:26

01/09/2022 - 09:26:35 2,980 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 09:26:44 4,330 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:27:13 3,400 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:27:14 2,970 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 09:27:25 2,960 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:28:05 2,950 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 09:28:14 2,940 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:29:08 2,930 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 09:29:17 2,920 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:29:56 2,910 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 09:30:30 2,900 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:32:11 2,740 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 09:32:19 2,860 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 09:33:03 3,500 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 09:33:43 3,000 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 09:33:54 4,790 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

01/09/2022 - 09:35:20 2,850 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

0037 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 20MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA COM 1ML
Data Valor CNPJ Situação

29/08/2022 - 09:35:47 5,487 (proposta) 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09
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29/08/2022 - 09:49:13 3,500 (proposta) 17.263.792/0001-90 - REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O
balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as
PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os
relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de
Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o
comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED
CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de
entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser
apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos
resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do
que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida.
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos. Restante no chat. 22/09/2022 17:26:41

30/08/2022 - 11:39:25 5,487 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

30/08/2022 - 15:55:51 6,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 08:48:07 5,480 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:27:12 5,480 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 15:02:46 5,480 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45
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31/08/2022 - 16:07:08 5,400 (proposta) 38.140.640/0001-70 - A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.4.5. A comprovação da situação financeira da empresa
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas: LG = Ativo Circulante +
Realizável a Longo Prazo /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante, LC =
Ativo Circulante / Passivo Circulante. Pois o mesmo deixou de
apresentar a (SG) SOLVÊNCIA GERAL. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com
ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO,
exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por
servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da
República garante idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados
apresentados na documentação de habilitação deverão conter,
obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do
declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra
forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato
com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); 11.5.3. Restante no chat. 22/09/2022 15:16:26

31/08/2022 - 16:45:29 5,487 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:22:34 5,480 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 18:45:47 1,780 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 08:19:21 1,470 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:20:03

01/09/2022 - 09:22:14 3,450 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49
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01/09/2022 - 09:23:33 4,400 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:25:27 1,779 38.140.640/0001-70 - A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.4.5. A comprovação da situação financeira da empresa
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas: LG = Ativo Circulante +
Realizável a Longo Prazo /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante, LC =
Ativo Circulante / Passivo Circulante. Pois o mesmo deixou de
apresentar a (SG) SOLVÊNCIA GERAL. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com
ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO,
exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por
servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da
República garante idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados
apresentados na documentação de habilitação deverão conter,
obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do
declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra
forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato
com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); 11.5.3. Restante no chat. 22/09/2022 15:16:26

01/09/2022 - 09:26:39 3,440 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:26:39 1,620 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 09:26:44 1,300 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:26:56 2,450 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

0038 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG/ML + DIPIRONA 500MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 4MG +
500MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA COM 5ML
Data Valor CNPJ Situação
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30/08/2022 - 15:55:51 10,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 14:27:12 8,020 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 15:03:40 8,020 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

31/08/2022 - 16:07:53 8,000 (proposta) 38.140.640/0001-70 - A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.4.5. A comprovação da situação financeira da empresa
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas: LG = Ativo Circulante +
Realizável a Longo Prazo /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante, LC =
Ativo Circulante / Passivo Circulante. Pois o mesmo deixou de
apresentar a (SG) SOLVÊNCIA GERAL. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com
ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO,
exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por
servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da
República garante idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados
apresentados na documentação de habilitação deverão conter,
obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do
declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra
forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato
com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); 11.5.3. Restante no chat. 22/09/2022 15:16:26

31/08/2022 - 16:45:52 8,027 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:22:58 8,020 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/10/2022 às 08:42:23.
Código verificador: 39AEED

Página 291 de 1279

31/08/2022 - 18:45:47 4,300 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 08:19:21 2,660 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 10:45:28

01/09/2022 - 09:22:14 7,910 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 09:23:33 6,910 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:23:37 6,870 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49
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01/09/2022 - 09:25:47 4,299 38.140.640/0001-70 - A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.4.5. A comprovação da situação financeira da empresa
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas: LG = Ativo Circulante +
Realizável a Longo Prazo /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante, LC =
Ativo Circulante / Passivo Circulante. Pois o mesmo deixou de
apresentar a (SG) SOLVÊNCIA GERAL. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com
ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO,
exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por
servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da
República garante idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados
apresentados na documentação de habilitação deverão conter,
obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do
declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra
forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato
com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); 11.5.3. Restante no chat. 22/09/2022 15:16:26

01/09/2022 - 09:26:27 3,140 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

0039 - CÁLCIO CITRATO MALATO 250MG + COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 2,5MCG. Especificação : COMPOSIÇÃO:
CÁLCIO CITRATO MALATO 250MG + COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 2,5MCG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 16:35:33 4,690 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:27:12 4,690 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 17:25:54 4,690 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 17:48:21 1,540 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35
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01/09/2022 - 09:28:05 3,990 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

0040 - CANDESARTANA CILEXETILA 16 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 16MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 16:36:12 6,652 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 17:28:31 6,650 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi solicitado a devida
comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de
envio de proposta readequada para o fornecedor DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida pelo pregoeiro para
22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022
11:52:50 - Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes,
informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de
quantitativos com seus devidos cálculos de todos os itens arrematados
pela empresa DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda,
incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas
fiscais com datas recentes (tendo em vista a variação/oscilação do
mercado). Restante no chat. 22/09/2022 16:15:31

01/09/2022 - 09:28:21 5,650 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

0041 - CAPTOPRIL 25 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 25 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/10/2022 às 08:42:23.
Código verificador: 39AEED

Página 294 de 1279

30/08/2022 - 11:40:00 0,080 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

30/08/2022 - 15:55:52 1,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 08:48:48 0,110 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 08:56:39 0,110 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:27:12 0,140 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 15:04:15 0,110 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

31/08/2022 - 16:12:33 0,030 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - A licitante MCW PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 10:54:10
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31/08/2022 - 16:46:23 0,117 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:28:57 0,110 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 17:48:21 0,080 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:47 0,040 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 0,110 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 08:19:21 0,080 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:20:14

01/09/2022 - 09:34:43 0,100 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 09:35:16 0,060 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45
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0042 - CAPTOPRIL 50 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 50 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 08:49:34 0,160 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 08:57:18 0,161 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:27:13 0,160 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:12:33 0,060 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de Regularidade do
Profissional Contador (CRC) responsável válida. 11.4.9. Certidão
Simplificada da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com
data de expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de
Abertura do Certame, comprovando o Capital Social/Integralizado de –
NO MÍNIMO, 10% (dez por cento) do valor global arrematado. 11.5.2.
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Portanto, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 22/09/2022
17:04:39

31/08/2022 - 17:29:19 0,160 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 17:45:25 0,167 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22
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31/08/2022 - 17:48:21 0,110 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:47 0,100 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 0,160 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:32:02 0,070 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:34:50 0,050 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:34:52 0,140 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

0043 - CARBAMAZEPINA 200 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 200 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

26/08/2022 - 14:00:44 0,230 (proposta) 34.093.466/0001-09 - DMB -
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante DMB
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 19/09/2022
15:42:29

29/08/2022 - 09:36:02 0,330 (proposta) 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09
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30/08/2022 - 15:55:53 3,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 08:50:18 0,330 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 08:58:28 0,330 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:27:13 0,400 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 15:12:00 0,330 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45
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31/08/2022 - 16:08:58 0,330 (proposta) 38.140.640/0001-70 - A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.4.5. A comprovação da situação financeira da empresa
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas: LG = Ativo Circulante +
Realizável a Longo Prazo /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante, LC =
Ativo Circulante / Passivo Circulante. Pois o mesmo deixou de
apresentar a (SG) SOLVÊNCIA GERAL. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com
ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO,
exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por
servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da
República garante idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados
apresentados na documentação de habilitação deverão conter,
obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do
declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra
forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato
com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); 11.5.3. Restante no chat. 22/09/2022 15:16:26

31/08/2022 - 16:46:44 0,330 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:29:45 0,330 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 17:48:21 0,400 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:47 0,370 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 0,330 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 20:31:29 0,300 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 09:32:04 0,240 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 09:32:20 0,239 38.140.640/0001-70 - A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.4.5. A comprovação da situação financeira da empresa
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas: LG = Ativo Circulante +
Realizável a Longo Prazo /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante, LC =
Ativo Circulante / Passivo Circulante. Pois o mesmo deixou de
apresentar a (SG) SOLVÊNCIA GERAL. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com
ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO,
exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por
servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da
República garante idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados
apresentados na documentação de habilitação deverão conter,
obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do
declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra
forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato
com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); 11.5.3. Restante no chat. 22/09/2022 15:16:26

01/09/2022 - 09:34:58 0,210 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 09:35:03 0,280 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 09:35:06 0,270 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:35:22 0,241 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 09:35:26 0,220 34.093.466/0001-09 - DMB -
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante DMB
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 19/09/2022
15:42:29
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01/09/2022 - 09:36:15 0,250 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 09:43:01 0,209 34.093.466/0001-09 - DMB -
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante DMB
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 19/09/2022
15:42:29

0044 - CARBAMAZEPINA 400 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 400 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 11:40:25 1,867 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

30/08/2022 - 15:55:53 3,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 08:51:02 1,860 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09
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31/08/2022 - 09:10:38 1,867 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:27:13 1,860 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 15:12:23 1,860 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

31/08/2022 - 16:47:05 1,867 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:30:18 1,860 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 17:48:21 1,990 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:47 0,680 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 1,860 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 20:31:49 0,740 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41
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01/09/2022 - 08:19:22 0,840 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:20:23

01/09/2022 - 09:31:57 0,830 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 09:31:59 0,730 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:32:04 0,970 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:33:28 0,670 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:35:13 1,600 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 09:35:17 0,500 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32
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01/09/2022 - 09:35:25 1,200 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 09:36:07 0,690 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

01/09/2022 - 09:37:43 0,620 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

0045 - CARBONATO DE CÁLCIO 1.250MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 1250MG, EQUIVALENTE A 500MG DE CÁLCIO;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 15:55:54 3,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 08:52:08 2,070 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 09:11:14 2,072 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:27:13 2,070 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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31/08/2022 - 16:47:30 2,073 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:30:43 2,070 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 17:48:21 0,180 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:47 0,230 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 2,070 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:31:57 0,150 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 09:32:01 0,430 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:35:23 1,760 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02
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01/09/2022 - 09:35:26 0,170 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:35:38 0,220 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

0046 - CARBONATO DE CÁLCIO 500MG + COLECALCIFEROL 1.000UI. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 500MG + 1000UI;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 15:55:54 3,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 09:11:53 2,890 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:18:52 2,000 (proposta) 04.162.170/0001-23 - Estratti Vegetali
Farmacia e Manipulação Eireli

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973; 11.5.3. Autorizações
de Funcionamento (AFE) expedido pela ANVISA e cópia da sua
publicação no Diário Oficial da União (DOU) acrescentada das
atividades para armazenar, expedir, distribuir e transportar
medicamentos comuns e sujeitos a controle especial, produtos para
saúde e saneantes; ou contrato com empresa transportadora que
possua Autorização para tal. A Autorização de Funcionamento deverá
estar na vigência do Prazo de Validade, de acordo com a Medida
Provisória nº 2190-34/01. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022
10:49:11
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31/08/2022 - 17:31:08 2,890 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi solicitado a devida
comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de
envio de proposta readequada para o fornecedor DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida pelo pregoeiro para
22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022
11:52:50 - Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes,
informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de
quantitativos com seus devidos cálculos de todos os itens arrematados
pela empresa DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda,
incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas
fiscais com datas recentes (tendo em vista a variação/oscilação do
mercado). Restante no chat. 22/09/2022 16:15:39

01/09/2022 - 09:31:57 1,000 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 09:35:38 2,450 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

0047 - CARBONATO DE CÁLCIO 600MG + COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 200UI. Especificação : CONCENTRAÇÃO:
CARBONATO DE CÁLCIO 600MG + COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 200UI; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação
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30/08/2022 - 15:56:08 3,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 09:12:31 2,890 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:27:13 2,890 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 17:31:32 2,890 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 17:48:21 0,180 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 08:19:22 0,130 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 10:45:39
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01/09/2022 - 09:31:57 0,150 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 09:35:47 2,450 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

0048 - CARBONATO DE CÁLCIO 600MG + COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 400UI. Especificação : CONCENTRAÇÃO:
CARBONATO DE CÁLCIO 600MG + COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 400UI; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 15:56:08 2,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 09:13:15 1,090 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:27:13 1,090 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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31/08/2022 - 16:47:53 0,430 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:33:20 1,090 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 17:48:21 0,180 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:47 0,230 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 08:19:22 0,130 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:20:40

01/09/2022 - 09:31:57 0,150 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49
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01/09/2022 - 09:35:55 0,920 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 09:36:09 0,170 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:36:39 0,110 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

0049 - CARBONATO DE LÍTIO 300 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 300 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

29/08/2022 - 09:36:02 5,470 (proposta) 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

30/08/2022 - 11:40:55 0,547 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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30/08/2022 - 15:56:09 1,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 08:52:44 0,540 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 09:13:52 0,546 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:27:14 0,570 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 15:12:49 0,540 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45
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31/08/2022 - 16:09:32 0,540 (proposta) 38.140.640/0001-70 - A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.4.5. A comprovação da situação financeira da empresa
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas: LG = Ativo Circulante +
Realizável a Longo Prazo /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante, LC =
Ativo Circulante / Passivo Circulante. Pois o mesmo deixou de
apresentar a (SG) SOLVÊNCIA GERAL. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com
ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO,
exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por
servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da
República garante idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados
apresentados na documentação de habilitação deverão conter,
obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do
declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra
forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato
com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); 11.5.3. Restante no chat. 22/09/2022 15:16:26

31/08/2022 - 16:12:33 0,370 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de Regularidade do
Profissional Contador (CRC) responsável válida. 11.4.9. Certidão
Simplificada da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com
data de expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de
Abertura do Certame, comprovando o Capital Social/Integralizado de –
NO MÍNIMO, 10% (dez por cento) do valor global arrematado. 11.5.2.
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Portanto, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 22/09/2022
17:04:39

31/08/2022 - 16:48:14 0,547 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:33:43 0,540 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 17:45:56 0,547 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22
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31/08/2022 - 17:48:21 0,470 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:47 0,650 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 0,540 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 08:19:22 0,380 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:31:59 0,530 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:32:05 0,360 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:34:09 0,350 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 09:34:14 0,340 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:34:46 0,330 38.140.640/0001-70 - A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.4.5. A comprovação da situação financeira da empresa
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas: LG = Ativo Circulante +
Realizável a Longo Prazo /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante, LC =
Ativo Circulante / Passivo Circulante. Pois o mesmo deixou de
apresentar a (SG) SOLVÊNCIA GERAL. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com
ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO,
exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por
servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da
República garante idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados
apresentados na documentação de habilitação deverão conter,
obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do
declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra
forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato
com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); 11.5.3. Restante no chat. 22/09/2022 15:16:26
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01/09/2022 - 09:36:04 0,460 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 09:36:10 0,400 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 09:36:34 0,300 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

01/09/2022 - 09:36:51 0,270 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

0050 - CARBONATO DE LÍTIO 450 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 450 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 11:41:19 4,190 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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31/08/2022 - 09:14:29 4,190 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:27:14 4,190 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 17:35:00 4,190 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi solicitado a devida
comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de
envio de proposta readequada para o fornecedor DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida pelo pregoeiro para
22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022
11:52:50 - Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes,
informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de
quantitativos com seus devidos cálculos de todos os itens arrematados
pela empresa DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda,
incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas
fiscais com datas recentes (tendo em vista a variação/oscilação do
mercado). Restante no chat. 22/09/2022 16:15:46

31/08/2022 - 17:46:25 4,190 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

31/08/2022 - 18:45:47 3,330 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:31:59 3,320 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 09:36:15 3,560 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 09:36:46 2,430 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:37:03 2,420 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

0051 - CARVEDILOL 12,5 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 12,5 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 15:56:10 1,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 09:15:11 0,330 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:27:14 0,330 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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31/08/2022 - 16:49:09 0,330 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:35:29 0,330 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 18:45:47 0,180 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 08:19:22 0,160 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:20:56

01/09/2022 - 09:36:24 0,280 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 09:36:58 0,130 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

0052 - CARVEDILOL 25 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 25 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 09:15:42 0,560 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/10/2022 às 08:42:23.
Código verificador: 39AEED

Página 319 de 1279

31/08/2022 - 14:27:14 0,560 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:49:24 0,560 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:35:51 0,560 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 18:45:47 0,250 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 0,560 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:32:22 0,390 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:36:38 0,480 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

0053 - CARVEDILOL 6,25 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 6,25 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 11:41:53 0,493 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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30/08/2022 - 15:56:10 1,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 09:16:23 0,492 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:27:14 0,490 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:49:51 0,493 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:36:16 0,490 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 17:48:21 0,190 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:47 0,170 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 0,490 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 09:32:16 0,480 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:32:22 0,160 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:36:50 0,420 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 09:37:02 0,140 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 09:37:02 0,410 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:37:07 0,130 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:37:13 0,120 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

0054 - CEFALEXINA 250MG/5ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 250MG/5ML; FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO
ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 100 ML
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 08:53:28 24,580 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09
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31/08/2022 - 09:17:09 24,582 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:27:15 24,580 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:12:33 54,810 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de Regularidade do
Profissional Contador (CRC) responsável válida. 11.4.9. Certidão
Simplificada da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com
data de expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de
Abertura do Certame, comprovando o Capital Social/Integralizado de –
NO MÍNIMO, 10% (dez por cento) do valor global arrematado. 11.5.2.
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Portanto, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 22/09/2022
17:04:39

31/08/2022 - 16:50:13 24,583 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:36:39 24,580 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 17:48:21 24,290 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:47 22,380 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32
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01/09/2022 - 08:19:17 13,740 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:21:03

01/09/2022 - 09:32:10 21,380 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:36:43 6,200 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 09:37:02 20,900 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 09:37:08 19,900 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:37:16 5,870 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 09:37:28 16,340 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

0055 - CEFALEXINA 500 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 500 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

29/08/2022 - 09:36:03 1,617 (proposta) 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09
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30/08/2022 - 13:10:38 1,617 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

31/08/2022 - 08:58:51 1,610 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 09:17:53 1,616 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:27:15 1,610 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 15:13:36 1,610 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

31/08/2022 - 16:12:33 1,610 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de Regularidade do
Profissional Contador (CRC) responsável válida. 11.4.9. Certidão
Simplificada da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com
data de expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de
Abertura do Certame, comprovando o Capital Social/Integralizado de –
NO MÍNIMO, 10% (dez por cento) do valor global arrematado. 11.5.2.
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Portanto, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 22/09/2022
17:04:39

31/08/2022 - 16:50:35 1,617 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/10/2022 às 08:42:23.
Código verificador: 39AEED

Página 325 de 1279

31/08/2022 - 17:37:03 1,600 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 17:46:57 1,617 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

31/08/2022 - 17:48:21 1,310 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:47 1,180 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 1,610 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 20:32:17 0,620 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 00:30:55 1,617 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28
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01/09/2022 - 08:19:17 0,590 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:21:11

01/09/2022 - 09:32:15 1,170 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:32:22 0,970 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:32:29 0,960 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:34:32 0,680 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 09:36:48 0,850 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

01/09/2022 - 09:37:03 0,460 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 09:37:11 1,400 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02
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01/09/2022 - 09:37:41 0,860 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:37:44 0,420 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 09:37:54 0,520 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

0056 - CEFALOTINA SÓDICA 1G. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 1 G; FORMA FARMACÊUTICA: PÓ LIÓFILO PARA
SOLUÇÃO INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 09:00:05 10,110 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:27:15 10,110 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 15:14:00 10,110 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45
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31/08/2022 - 16:10:43 10,000 (proposta) 38.140.640/0001-70 - A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.4.5. A comprovação da situação financeira da empresa
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas: LG = Ativo Circulante +
Realizável a Longo Prazo /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante, LC =
Ativo Circulante / Passivo Circulante. Pois o mesmo deixou de
apresentar a (SG) SOLVÊNCIA GERAL. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com
ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO,
exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por
servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da
República garante idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados
apresentados na documentação de habilitação deverão conter,
obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do
declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra
forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato
com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); 11.5.3. Restante no chat. 22/09/2022 15:16:26

31/08/2022 - 16:12:33 9,720 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de Regularidade do
Profissional Contador (CRC) responsável válida. 11.4.9. Certidão
Simplificada da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com
data de expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de
Abertura do Certame, comprovando o Capital Social/Integralizado de –
NO MÍNIMO, 10% (dez por cento) do valor global arrematado. 11.5.2.
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Portanto, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 22/09/2022
17:04:39

31/08/2022 - 16:50:56 10,110 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:40:01 10,110 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 17:48:21 6,750 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:47 6,780 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 10,110 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/10/2022 às 08:42:23.
Código verificador: 39AEED

Página 329 de 1279

31/08/2022 - 20:32:32 5,330 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 00:30:57 10,110 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 09:32:10 8,720 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:32:24 5,320 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:34:58 5,310 38.140.640/0001-70 - A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.4.5. A comprovação da situação financeira da empresa
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas: LG = Ativo Circulante +
Realizável a Longo Prazo /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante, LC =
Ativo Circulante / Passivo Circulante. Pois o mesmo deixou de
apresentar a (SG) SOLVÊNCIA GERAL. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com
ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO,
exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por
servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da
República garante idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados
apresentados na documentação de habilitação deverão conter,
obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do
declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra
forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato
com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); 11.5.3. Restante no chat. 22/09/2022 15:16:26

01/09/2022 - 09:35:09 5,300 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 09:35:41 5,290 38.140.640/0001-70 - A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.4.5. A comprovação da situação financeira da empresa
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas: LG = Ativo Circulante +
Realizável a Longo Prazo /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante, LC =
Ativo Circulante / Passivo Circulante. Pois o mesmo deixou de
apresentar a (SG) SOLVÊNCIA GERAL. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com
ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO,
exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por
servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da
República garante idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados
apresentados na documentação de habilitação deverão conter,
obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do
declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra
forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato
com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); 11.5.3. Restante no chat. 22/09/2022 15:16:26

01/09/2022 - 09:35:55 5,280 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:37:05 6,100 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

01/09/2022 - 09:37:13 8,200 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 09:37:52 4,950 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:37:55 5,000 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 09:38:00 4,940 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:38:12 4,900 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41
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01/09/2022 - 09:38:13 4,680 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 09:38:15 4,930 38.140.640/0001-70 - A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.4.5. A comprovação da situação financeira da empresa
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas: LG = Ativo Circulante +
Realizável a Longo Prazo /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante, LC =
Ativo Circulante / Passivo Circulante. Pois o mesmo deixou de
apresentar a (SG) SOLVÊNCIA GERAL. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com
ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO,
exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por
servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da
República garante idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados
apresentados na documentação de habilitação deverão conter,
obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do
declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra
forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato
com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); 11.5.3. Restante no chat. 22/09/2022 15:16:26

01/09/2022 - 09:38:22 4,670 38.140.640/0001-70 - A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

Cancelado - 01/09/2022 09:39:33

01/09/2022 - 09:38:28 4,600 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 09:38:38 4,590 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:38:47 4,350 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 09:38:50 4,550 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:40:43 4,440 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

0057 - CETOCONAZOL 20 MG/G. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 20 MG/G; FORMA FARMACEUTICA: CREME TÓPICO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: BISNAGA 30G
Data Valor CNPJ Situação
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30/08/2022 - 11:42:58 8,397 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

31/08/2022 - 09:01:01 8,390 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 09:18:30 8,396 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:27:15 8,390 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 15:14:29 8,390 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

31/08/2022 - 16:51:20 8,397 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:40:33 8,390 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33
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31/08/2022 - 17:47:29 8,397 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

31/08/2022 - 17:48:21 7,190 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:47 5,500 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 8,390 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 00:30:58 8,397 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 09:32:10 6,710 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:32:16 5,490 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:32:37 5,480 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 09:32:37 5,470 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:32:50 5,460 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:32:58 5,450 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:33:13 5,440 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:33:21 5,430 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:33:36 5,420 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:33:39 5,410 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:33:42 5,400 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:33:47 5,390 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:33:59 5,380 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 09:34:02 5,370 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:34:06 5,360 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:34:08 5,350 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:34:14 5,340 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:34:25 5,330 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:34:33 5,320 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:34:43 5,310 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:34:57 5,300 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:35:05 5,290 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:35:19 5,280 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 09:35:24 5,270 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:35:29 5,260 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:35:34 5,250 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:35:41 5,240 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:35:57 5,230 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:36:06 5,220 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:36:17 5,210 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:36:30 5,200 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:36:38 5,190 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:36:50 5,180 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 09:37:02 5,170 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:37:07 5,160 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:37:10 5,150 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:37:13 5,140 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:37:18 5,130 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:37:21 7,150 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 09:37:25 5,120 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:37:35 5,110 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:37:40 7,200 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 09:37:41 5,100 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 09:37:44 4,980 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

01/09/2022 - 09:37:45 5,090 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:37:48 4,970 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:37:53 4,960 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:37:59 4,950 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:38:07 4,940 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:38:11 3,340 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:38:29 4,930 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 09:38:30 3,150 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 09:38:38 3,530 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

0058 - CETOCONAZOL 200 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 200 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 15:56:10 2,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 09:01:46 0,740 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 09:19:09 0,746 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:27:15 0,740 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 15:14:56 0,740 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45
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31/08/2022 - 17:41:04 0,740 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 17:47:59 0,747 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

31/08/2022 - 17:48:21 0,490 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:47 0,410 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 0,740 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 00:30:58 0,747 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28
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01/09/2022 - 09:32:08 0,650 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 09:32:25 0,400 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:35:29 0,500 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 09:38:23 0,300 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:38:39 0,320 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:38:46 0,310 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

0059 - CETOCONAZOL SHAMPOO. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 2%; FORMA FARMACEUTICA: SHAMPOO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: FRASCO 120 ML
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 09:07:37 6,660 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 09:19:47 6,662 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02
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31/08/2022 - 14:27:15 12,930 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 17:41:30 6,660 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 17:48:21 11,390 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:47 7,890 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:37:39 5,700 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 09:37:43 6,500 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:37:57 6,200 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 09:38:53 5,760 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32
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01/09/2022 - 09:39:12 5,390 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

0060 - CIMETIDINA 200MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 200 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 11:43:25 0,907 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

31/08/2022 - 09:20:21 0,906 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:26:43 0,900 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 17:41:55 0,900 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 17:48:21 1,430 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35
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31/08/2022 - 18:45:47 0,740 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 00:30:57 0,907 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 09:32:16 0,730 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:37:51 0,770 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 09:39:09 0,540 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:39:28 0,500 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35
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01/09/2022 - 09:41:19 0,490 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

0061 - CINARIZINA 25MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 25 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

29/08/2022 - 09:36:02 1,137 (proposta) 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

30/08/2022 - 13:11:15 1,137 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

31/08/2022 - 09:21:02 1,136 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:26:43 1,130 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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31/08/2022 - 17:42:49 1,130 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi solicitado a devida
comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de
envio de proposta readequada para o fornecedor DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida pelo pregoeiro para
22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022
11:52:50 - Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes,
informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de
quantitativos com seus devidos cálculos de todos os itens arrematados
pela empresa DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda,
incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas
fiscais com datas recentes (tendo em vista a variação/oscilação do
mercado). Restante no chat. 22/09/2022 16:16:00

31/08/2022 - 17:48:21 0,480 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 17:48:30 1,137 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

31/08/2022 - 18:45:47 0,280 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 20:34:10 0,310 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 09:32:52 0,470 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 09:36:05 0,410 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 09:36:22 0,400 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:38:00 0,970 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 09:38:23 0,260 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 09:39:24 0,200 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:39:46 0,170 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

0062 - CINARIZINA 75MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 75 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/10/2022 às 08:42:23.
Código verificador: 39AEED

Página 348 de 1279

30/08/2022 - 13:12:02 1,343 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

31/08/2022 - 09:21:40 1,342 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:26:43 1,340 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 17:48:57 1,343 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

31/08/2022 - 18:08:15 1,340 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi solicitado a devida
comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de
envio de proposta readequada para o fornecedor DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida pelo pregoeiro para
22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022
11:52:50 - Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes,
informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de
quantitativos com seus devidos cálculos de todos os itens arrematados
pela empresa DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda,
incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas
fiscais com datas recentes (tendo em vista a variação/oscilação do
mercado). Restante no chat. 22/09/2022 16:16:07

31/08/2022 - 18:45:47 0,890 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32
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31/08/2022 - 20:36:11 0,430 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 09:32:52 0,880 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:38:08 1,150 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 09:39:32 0,650 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:39:38 0,640 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

0063 - CIPROFIBRATO 100MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 100 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 13:12:33 1,090 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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30/08/2022 - 15:56:10 2,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 09:11:42 1,090 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 09:22:14 1,090 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:26:43 1,370 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 15:20:21 1,090 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45
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31/08/2022 - 16:11:35 1,000 (proposta) 38.140.640/0001-70 - A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.4.5. A comprovação da situação financeira da empresa
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas: LG = Ativo Circulante +
Realizável a Longo Prazo /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante, LC =
Ativo Circulante / Passivo Circulante. Pois o mesmo deixou de
apresentar a (SG) SOLVÊNCIA GERAL. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com
ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO,
exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por
servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da
República garante idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados
apresentados na documentação de habilitação deverão conter,
obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do
declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra
forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato
com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); 11.5.3. Restante no chat. 22/09/2022 15:16:26

31/08/2022 - 17:48:21 0,720 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:08:42 1,100 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 18:45:47 0,810 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 1,090 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 00:02:30 1,000 (proposta) 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54
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01/09/2022 - 00:30:58 1,090 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 09:32:52 0,990 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:32:56 0,770 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 09:33:14 0,710 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:35:15 0,700 38.140.640/0001-70 - A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.4.5. A comprovação da situação financeira da empresa
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas: LG = Ativo Circulante +
Realizável a Longo Prazo /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante, LC =
Ativo Circulante / Passivo Circulante. Pois o mesmo deixou de
apresentar a (SG) SOLVÊNCIA GERAL. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com
ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO,
exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por
servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da
República garante idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados
apresentados na documentação de habilitação deverão conter,
obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do
declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra
forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato
com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); 11.5.3. Restante no chat. 22/09/2022 15:16:26
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01/09/2022 - 09:35:30 0,690 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:38:16 0,870 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 09:39:14 1,020 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 09:39:41 0,590 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:40:00 0,440 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

01/09/2022 - 09:40:01 0,580 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:40:09 0,540 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 09:40:12 0,500 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:40:52 0,400 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35
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01/09/2022 - 09:42:41 0,390 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 09:44:15 0,360 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

0064 - CITRATO DE POTÁSSIO MONOHIDRATADO 1080 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 1080MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO DE LIBERACAO PROLONGADA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 09:22:45 3,270 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 18:09:06 3,270 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi solicitado a devida
comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de
envio de proposta readequada para o fornecedor DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida pelo pregoeiro para
22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022
11:52:50 - Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes,
informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de
quantitativos com seus devidos cálculos de todos os itens arrematados
pela empresa DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda,
incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas
fiscais com datas recentes (tendo em vista a variação/oscilação do
mercado). Restante no chat. 22/09/2022 16:16:26
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01/09/2022 - 09:38:24 2,800 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

0065 - CLARITROMICINA 500 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 500 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

29/08/2022 - 09:53:49 7,800 (proposta) 17.263.792/0001-90 - REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O
balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as
PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os
relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de
Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o
comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED
CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de
entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser
apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos
resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do
que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida.
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos. Restante no chat. 22/09/2022 17:26:41

31/08/2022 - 09:12:28 8,940 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 09:23:19 8,940 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:26:45 8,940 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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31/08/2022 - 16:12:33 6,990 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de Regularidade do
Profissional Contador (CRC) responsável válida. 11.4.9. Certidão
Simplificada da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com
data de expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de
Abertura do Certame, comprovando o Capital Social/Integralizado de –
NO MÍNIMO, 10% (dez por cento) do valor global arrematado. 11.5.2.
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Portanto, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 22/09/2022
17:04:39

31/08/2022 - 17:48:21 3,660 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 17:49:23 8,940 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

31/08/2022 - 18:09:35 8,940 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 18:45:47 6,900 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 8,940 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 20:36:24 2,840 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41
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01/09/2022 - 00:30:58 8,940 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 09:32:56 7,150 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:33:14 2,830 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:36:46 5,100 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 09:38:36 2,800 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 09:38:36 7,600 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 09:38:44 2,790 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:39:20 2,700 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 09:39:30 2,710 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 09:39:36 2,500 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 09:39:59 5,040 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:40:27 2,360 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 09:41:12 2,340 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 09:42:26 3,900 17.263.792/0001-90 - REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O
balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as
PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os
relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de
Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o
comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED
CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de
entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser
apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos
resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do
que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida.
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos. Restante no chat. 22/09/2022 17:26:41

0066 - CLOBAZAM 10 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 10 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
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Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 14:26:45 1,880 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 17:49:50 1,887 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

31/08/2022 - 18:10:02 1,880 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi solicitado a devida
comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de
envio de proposta readequada para o fornecedor DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida pelo pregoeiro para
22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022
11:52:50 - Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes,
informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de
quantitativos com seus devidos cálculos de todos os itens arrematados
pela empresa DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda,
incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas
fiscais com datas recentes (tendo em vista a variação/oscilação do
mercado). Restante no chat. 22/09/2022 16:16:33

01/09/2022 - 09:38:47 1,870 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

0067 - CLOBAZAM 20 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 20 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 14:26:45 2,510 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/10/2022 às 08:42:23.
Código verificador: 39AEED

Página 360 de 1279

31/08/2022 - 17:50:15 2,510 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

31/08/2022 - 18:10:23 2,510 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi solicitado a devida
comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de
envio de proposta readequada para o fornecedor DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida pelo pregoeiro para
22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022
11:52:50 - Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes,
informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de
quantitativos com seus devidos cálculos de todos os itens arrematados
pela empresa DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda,
incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas
fiscais com datas recentes (tendo em vista a variação/oscilação do
mercado). Restante no chat. 22/09/2022 16:16:40

01/09/2022 - 09:39:04 0,250 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - 01/09/2022 09:42:18

01/09/2022 - 09:42:38 2,500 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

0068 - CLONAZEPAM 0,5 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 0,5 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 13:13:07 0,130 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/10/2022 às 08:42:23.
Código verificador: 39AEED

Página 361 de 1279

30/08/2022 - 15:56:11 1,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 14:26:39 0,210 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 15:20:53 0,210 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

31/08/2022 - 16:51:52 0,213 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:21 0,180 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:10:55 0,210 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 18:45:47 0,100 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 0,210 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 00:30:58 0,213 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 08:19:22 0,120 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:21:27

01/09/2022 - 09:39:06 0,090 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

01/09/2022 - 09:40:22 0,110 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

0069 - CLONAZEPAM 2 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 2 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 13:13:28 0,140 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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30/08/2022 - 15:56:11 1,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 09:13:05 0,250 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:26:39 0,250 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 15:22:16 0,250 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

31/08/2022 - 16:52:13 0,253 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:21 0,180 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:11:20 0,250 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33
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31/08/2022 - 18:45:47 0,080 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 0,250 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 20:36:40 0,050 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 00:30:58 0,253 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 08:19:22 0,120 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:33:20 0,110 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:37:06 0,200 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 09:39:59 0,070 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

0070 - CLORETO DE POTÁSSIO 100 MG/ML (10%). Especificação : CONCENTRAÇÃO: 100 MG/ML (10%); FORMA
FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA 10ML
Data Valor CNPJ Situação



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/10/2022 às 08:42:23.
Código verificador: 39AEED

Página 365 de 1279

30/08/2022 - 15:56:11 1,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 09:24:20 0,580 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:26:40 0,850 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 15:22:39 0,580 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

31/08/2022 - 16:52:33 0,580 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:21 0,710 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35
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31/08/2022 - 18:11:42 0,580 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 19:45:05 0,580 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:33:16 0,570 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:39:01 0,500 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 09:39:31 0,520 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:40:46 0,120 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - 01/09/2022 09:42:27

0071 - CLORETO DE SÓDIO 0,9%.. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 9MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO NASAL;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO COM 30ML COM CONTA GOTAS
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 15:56:11 10,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 09:14:07 6,460 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09
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31/08/2022 - 09:25:16 6,466 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:26:40 6,460 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:52:57 1,760 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:21 11,120 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:12:14 6,460 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 19:45:05 6,460 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:43:27 1,750 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:43:30 6,390 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/10/2022 às 08:42:23.
Código verificador: 39AEED

Página 368 de 1279

01/09/2022 - 09:43:41 1,680 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 09:43:47 1,670 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:43:59 5,500 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 09:44:00 5,200 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 09:44:48 1,570 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 09:44:55 1,560 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:48:48 5,190 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:49:53 1,470 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 09:50:07 1,460 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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0072 - CLORIDRATO DE AMANTADINA 100MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 10MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 13:14:02 2,073 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

31/08/2022 - 09:26:02 2,072 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:26:42 2,070 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 17:51:05 2,073 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

31/08/2022 - 18:15:01 2,070 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 18:45:47 1,700 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:43:32 1,690 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 09:44:10 1,760 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 09:45:16 1,680 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 09:45:22 1,670 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:45:35 1,650 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 09:45:36 1,240 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:45:38 1,230 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 09:45:54 1,100 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 09:47:25 1,080 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:47:55 1,070 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 09:48:50 1,660 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

0073 - CLORIDRATO DE AMBROXOL 30MG/5ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 30MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA:
XAROPE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO COM 100 ML
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 15:56:11 10,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49
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31/08/2022 - 09:26:56 3,882 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:26:42 4,300 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:53:20 4,740 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:21 8,990 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:15:32 3,880 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 18:45:47 4,200 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:43:30 8,920 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49
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01/09/2022 - 09:44:19 3,300 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 09:44:57 3,130 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 09:45:50 3,070 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:48:49 3,120 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:49:48 3,060 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

01/09/2022 - 09:50:03 2,890 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

0074 - CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 25MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação
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30/08/2022 - 15:56:12 1,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 09:17:31 0,090 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 09:27:33 0,166 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:26:47 0,160 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 15:23:05 0,160 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

31/08/2022 - 16:53:41 0,167 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:21 0,560 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35
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31/08/2022 - 18:16:02 0,160 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 18:45:47 0,160 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 0,160 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 00:30:58 0,167 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 08:19:23 0,080 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:43:27 0,070 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:44:27 0,150 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 09:48:49 0,140 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:50:13 0,500 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35
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0075 - CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 2MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 13:14:32 0,737 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

31/08/2022 - 09:19:09 0,730 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 09:28:05 0,736 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:26:47 0,730 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 15:23:41 0,730 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

31/08/2022 - 16:12:33 0,220 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - A licitante MCW PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 10:54:41

31/08/2022 - 16:54:01 0,737 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/10/2022 às 08:42:23.
Código verificador: 39AEED

Página 377 de 1279

31/08/2022 - 17:48:21 0,460 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 17:51:48 0,737 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

31/08/2022 - 18:16:57 0,730 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 18:45:47 0,360 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 0,730 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 20:37:04 0,300 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 00:30:55 0,737 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28
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01/09/2022 - 08:19:23 0,330 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:21:39

01/09/2022 - 09:43:29 0,410 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:43:32 0,450 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:44:37 0,650 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 09:45:05 0,520 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 09:45:15 0,270 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

01/09/2022 - 09:46:08 0,260 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:47:21 0,250 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 09:48:48 0,640 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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0076 - CLORIDRATO DE CIMETIDINA 150MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 150MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA COM 2ML
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 14:27:04 2,970 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 15:24:06 2,970 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

31/08/2022 - 16:54:20 2,977 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 18:17:28 2,970 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 18:45:47 1,900 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:45:38 1,830 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

01/09/2022 - 09:46:26 1,700 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:48:50 2,960 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

0077 - CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 500MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação
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29/08/2022 - 09:35:50 0,547 (proposta) 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

30/08/2022 - 13:14:59 0,547 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

30/08/2022 - 15:56:12 1,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 09:20:01 0,540 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 09:28:38 0,546 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:27:04 0,540 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 15:24:29 0,540 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45
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31/08/2022 - 16:12:33 0,210 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de Regularidade do
Profissional Contador (CRC) responsável válida. 11.4.9. Certidão
Simplificada da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com
data de expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de
Abertura do Certame, comprovando o Capital Social/Integralizado de –
NO MÍNIMO, 10% (dez por cento) do valor global arrematado. 11.5.2.
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Portanto, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 22/09/2022
17:04:39

31/08/2022 - 16:54:43 0,547 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:21 0,620 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 17:52:19 0,547 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

31/08/2022 - 18:17:57 0,540 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 18:45:47 0,330 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 0,540 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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31/08/2022 - 20:37:27 0,380 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 00:30:55 0,547 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 08:19:23 0,330 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:43:28 0,310 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:43:32 0,370 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:44:48 0,460 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 09:45:40 0,480 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 09:45:42 0,320 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41
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01/09/2022 - 09:46:08 0,300 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

01/09/2022 - 09:46:36 0,240 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:48:50 0,450 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:52:49 0,350 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 09:54:48 0,180 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

0078 - CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 300MG; FORMA FARMACÊUTICA:
CÁPSULA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CÁPSULA
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 09:31:56 3,306 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:27:04 3,300 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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31/08/2022 - 17:52:47 3,307 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

31/08/2022 - 18:20:25 3,300 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 18:45:47 2,880 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 3,300 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 20:37:50 2,350 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 00:30:58 3,307 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 09:43:27 2,340 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 09:43:52 2,330 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 09:44:02 2,320 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:44:06 2,310 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 09:44:13 2,300 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:44:33 2,290 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 09:44:45 2,280 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 09:44:49 2,270 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 09:44:59 2,260 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:45:25 2,250 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 09:45:30 2,240 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:45:48 2,230 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 09:45:52 2,200 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41
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01/09/2022 - 09:45:56 2,190 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:46:06 2,180 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 09:46:14 2,170 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:46:22 2,160 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 09:46:24 2,100 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 09:46:25 2,090 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 09:46:51 2,080 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 09:46:53 1,990 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 09:46:58 2,070 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:47:08 1,980 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:47:30 1,960 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 09:47:31 1,880 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 09:47:39 1,950 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 09:52:14 1,870 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 09:53:24 1,800 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 09:53:30 1,850 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

0079 - CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 100MG; FORMA FARMACêUTICA:
COMPRIMIDO REVESTIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 09:20:42 0,950 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09
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31/08/2022 - 09:32:43 0,952 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:27:04 0,950 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 15:24:55 0,950 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

31/08/2022 - 16:55:05 0,953 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:21 0,690 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 17:53:30 0,953 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

31/08/2022 - 18:20:51 0,950 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33
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31/08/2022 - 18:45:47 0,410 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 0,950 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 20:38:12 0,410 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 09:43:27 0,400 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:45:07 0,810 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 09:45:58 0,380 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 09:46:03 0,840 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 09:46:08 0,370 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:46:44 0,390 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

01/09/2022 - 09:47:06 0,300 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:47:23 0,310 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 09:47:50 0,340 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 09:48:48 0,800 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

0080 - CLORIDRATO DE DOPAMINA 5MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 5MG/ML; FORMA FARMACêUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA COM 10ML
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 14:27:04 12,750 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:12:40 7,500 (proposta) 38.140.640/0001-70 - A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.4.5. A comprovação da situação financeira da empresa
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas: LG = Ativo Circulante +
Realizável a Longo Prazo /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante, LC =
Ativo Circulante / Passivo Circulante. Pois o mesmo deixou de
apresentar a (SG) SOLVÊNCIA GERAL. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com
ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO,
exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por
servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da
República garante idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados
apresentados na documentação de habilitação deverão conter,
obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do
declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra
forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato
com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); 11.5.3. Restante no chat. 22/09/2022 15:16:26

31/08/2022 - 17:48:21 4,160 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:21:21 7,650 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 09:48:49 7,490 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

0081 - CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 25MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 25MG; FORMA
FARMACÊUTICA:COMPRIMIDO REVESTIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação
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30/08/2022 - 13:15:31 0,767 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

31/08/2022 - 09:33:32 0,766 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:27:05 0,760 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 18:22:59 0,760 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 00:02:29 0,760 (proposta) 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 09:43:40 0,750 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 09:45:22 0,650 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 09:45:28 0,640 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:48:51 0,630 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:48:54 0,620 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:49:05 0,610 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:49:18 0,600 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:52:02 0,590 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54
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01/09/2022 - 09:52:26 0,580 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:52:41 0,570 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 09:52:50 0,560 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:53:08 0,550 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 09:53:09 0,540 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 09:53:30 0,530 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 09:53:40 0,520 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:53:57 0,510 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 09:54:03 0,500 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:54:23 0,490 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54
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01/09/2022 - 09:54:34 0,480 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:54:58 0,470 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

0082 - CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 50MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 50MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO REVESTIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 13:15:50 0,993 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

31/08/2022 - 09:21:28 0,990 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 09:34:07 0,992 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:27:06 0,990 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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31/08/2022 - 17:54:17 0,993 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

31/08/2022 - 18:24:03 0,990 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 00:02:31 0,990 (proposta) 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 09:43:40 0,980 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:45:35 0,850 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02
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01/09/2022 - 09:45:38 0,840 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:46:30 0,900 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 09:48:22 0,800 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 09:48:27 0,790 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:48:51 0,830 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:49:23 0,670 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 09:49:35 0,660 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 09:50:25 0,590 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 09:50:41 0,580 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:52:02 0,570 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

21/09/2022 - 11:21:50 0,820 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

0083 - CLORIDRATO DE IVABRADINA 5 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 5MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO REVESTIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 13:16:29 6,540 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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31/08/2022 - 09:34:54 6,540 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 17:54:58 6,540 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

31/08/2022 - 18:24:30 6,540 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi solicitado a devida
comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de
envio de proposta readequada para o fornecedor DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida pelo pregoeiro para
22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022
11:52:50 - Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes,
informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de
quantitativos com seus devidos cálculos de todos os itens arrematados
pela empresa DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda,
incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas
fiscais com datas recentes (tendo em vista a variação/oscilação do
mercado). Restante no chat. 22/09/2022 16:16:48

01/09/2022 - 09:43:40 6,530 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:45:46 5,550 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02
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01/09/2022 - 09:45:50 5,540 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:48:37 4,990 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 09:48:46 4,980 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:49:09 4,590 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 09:49:35 4,580 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 09:50:40 4,490 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 09:50:47 4,480 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:51:18 4,400 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 09:51:19 4,390 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:51:55 4,290 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/10/2022 às 08:42:23.
Código verificador: 39AEED

Página 404 de 1279

01/09/2022 - 09:52:00 4,280 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:54:00 4,200 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 09:54:03 4,190 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:54:19 3,990 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 09:54:21 3,980 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 09:54:47 3,890 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 09:54:49 3,880 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:55:05 3,690 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 09:55:21 3,680 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:55:55 3,590 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22
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01/09/2022 - 09:56:09 3,580 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:57:10 3,490 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 09:57:13 3,480 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:57:51 3,359 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 09:57:56 3,340 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 09:58:11 3,300 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 09:58:18 3,290 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:58:42 3,190 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 09:58:51 3,180 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:59:01 3,090 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22
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01/09/2022 - 09:59:08 3,080 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:59:27 3,070 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 09:59:34 3,060 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:00:11 3,050 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:00:23 3,000 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/10/2022 às 08:42:23.
Código verificador: 39AEED

Página 409 de 1279

01/09/2022 - 10:00:34 2,990 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

0084 - CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 20MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA COM 20 ML
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 13:16:57 22,890 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

30/08/2022 - 15:56:12 30,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 09:22:22 22,890 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:27:06 22,890 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:55:32 22,890 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53
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31/08/2022 - 17:48:21 17,170 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 17:55:22 22,890 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

31/08/2022 - 18:25:14 22,890 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 18:45:47 7,900 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 22,890 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 20:38:39 15,660 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 08:19:23 14,000 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:21:49

01/09/2022 - 09:43:40 13,990 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 09:43:42 16,640 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:43:43 22,820 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 09:45:25 7,480 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 09:46:21 13,050 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 09:46:32 13,040 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:46:50 16,000 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 09:47:39 7,000 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:48:51 22,810 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 09:48:53 21,820 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 09:49:10 21,810 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:49:19 20,820 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 09:49:36 20,810 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:49:43 19,820 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 09:49:52 19,810 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 09:50:02 18,820 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 09:50:05 18,810 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:50:55 6,630 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

0085 - CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 500MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

29/08/2022 - 09:35:41 0,223 (proposta) 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

31/08/2022 - 09:22:57 0,220 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 09:35:34 0,222 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:27:06 0,220 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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31/08/2022 - 16:12:33 0,100 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - A licitante MCW PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 10:54:53

31/08/2022 - 16:55:50 0,223 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:21 0,200 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 17:55:47 0,223 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

31/08/2022 - 18:25:43 0,220 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 18:45:47 0,250 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 0,220 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 08:33:37 0,140 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 09:43:43 0,150 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 09:46:17 0,190 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 09:47:43 0,210 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 09:47:58 0,130 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:48:52 0,180 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:53:33 0,160 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

0086 - CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 850MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

29/08/2022 - 09:35:51 0,387 (proposta) 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

30/08/2022 - 13:17:25 0,387 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

31/08/2022 - 09:27:16 0,380 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09
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31/08/2022 - 09:36:08 0,386 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:27:06 0,380 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:12:33 0,100 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - A licitante MCW PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 10:55:01

31/08/2022 - 16:13:20 0,380 (proposta) 38.140.640/0001-70 - A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.4.5. A comprovação da situação financeira da empresa
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas: LG = Ativo Circulante +
Realizável a Longo Prazo /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante, LC =
Ativo Circulante / Passivo Circulante. Pois o mesmo deixou de
apresentar a (SG) SOLVÊNCIA GERAL. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com
ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO,
exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por
servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da
República garante idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados
apresentados na documentação de habilitação deverão conter,
obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do
declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra
forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato
com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); 11.5.3. Restante no chat. 22/09/2022 15:16:26

31/08/2022 - 16:56:10 0,387 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:21 0,200 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35
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31/08/2022 - 17:56:12 0,387 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

31/08/2022 - 18:26:17 0,380 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 18:45:47 0,250 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 0,380 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 08:33:55 0,180 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 09:43:40 0,170 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:43:43 0,150 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 09:46:07 0,176 38.140.640/0001-70 - A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.4.5. A comprovação da situação financeira da empresa
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas: LG = Ativo Circulante +
Realizável a Longo Prazo /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante, LC =
Ativo Circulante / Passivo Circulante. Pois o mesmo deixou de
apresentar a (SG) SOLVÊNCIA GERAL. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com
ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO,
exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por
servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da
República garante idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados
apresentados na documentação de habilitação deverão conter,
obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do
declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra
forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato
com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); 11.5.3. Restante no chat. 22/09/2022 15:16:26

01/09/2022 - 09:46:29 0,350 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 09:48:12 0,130 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:48:33 0,240 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 09:48:52 0,340 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

0087 - CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 10MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO MODIFICADA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 09:36:41 0,886 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:27:07 0,880 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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31/08/2022 - 18:26:47 0,880 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 00:02:31 0,880 (proposta) 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 08:19:23 0,590 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:21:57

01/09/2022 - 09:46:39 0,750 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 09:48:51 0,740 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:52:02 0,580 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

0088 - CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 10MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação
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30/08/2022 - 15:56:12 1,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 09:28:37 0,220 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 09:37:20 0,222 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:27:07 0,220 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 17:48:21 0,170 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:27:40 0,220 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 18:45:47 0,130 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 0,220 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 08:19:24 0,130 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:22:04

01/09/2022 - 09:46:46 0,200 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 09:48:43 0,090 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:48:52 0,190 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:49:52 0,180 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

0089 - CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 10MG/2ML;FORMA
FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA COM 2ML
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 15:56:12 2,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 09:30:00 1,290 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:27:08 1,290 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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31/08/2022 - 16:56:34 1,290 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:21 1,100 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:28:18 1,290 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 18:45:47 1,020 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 08:19:24 0,860 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:22:12

01/09/2022 - 09:45:36 0,800 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 09:48:51 1,090 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:48:52 0,740 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32
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01/09/2022 - 09:50:08 1,200 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 09:51:10 0,690 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

0090 - CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 4MG/ML;FORMA FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO ORAL - GOTAS; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO COM 10ML
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 09:30:42 5,120 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 09:38:02 5,126 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:27:08 5,120 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 17:48:21 2,890 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35
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31/08/2022 - 17:56:39 5,127 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

31/08/2022 - 18:28:48 5,120 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 18:45:47 3,040 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 5,120 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 08:19:25 1,540 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:22:21

01/09/2022 - 09:43:43 2,750 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:45:57 1,450 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 09:46:56 4,350 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 09:48:52 5,110 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 09:49:06 2,220 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:50:23 2,860 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

0091 - CLORIDRATO DE NALTREXONA 4MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 4MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 09:38:48 9,592 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 17:48:21 15,490 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:29:25 9,590 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi solicitado a devida
comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de
envio de proposta readequada para o fornecedor DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida pelo pregoeiro para
22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022
11:52:50 - Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes,
informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de
quantitativos com seus devidos cálculos de todos os itens arrematados
pela empresa DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda,
incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas
fiscais com datas recentes (tendo em vista a variação/oscilação do
mercado). Restante no chat. 22/09/2022 16:16:57

31/08/2022 - 18:45:47 22,700 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32
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01/09/2022 - 09:46:16 9,000 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 09:47:18 8,150 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 09:47:42 7,720 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 09:49:24 7,390 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:51:38 7,000 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

0092 - CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 2MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA COM 2ML
Data Valor CNPJ Situação

29/08/2022 - 09:36:10 9,267 (proposta) 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09
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30/08/2022 - 15:56:12 10,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 14:27:09 9,260 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:12:33 9,260 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de Regularidade do
Profissional Contador (CRC) responsável válida. 11.4.9. Certidão
Simplificada da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com
data de expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de
Abertura do Certame, comprovando o Capital Social/Integralizado de –
NO MÍNIMO, 10% (dez por cento) do valor global arrematado. 11.5.2.
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Portanto, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 22/09/2022
17:04:39

31/08/2022 - 16:14:18 9,000 (proposta) 38.140.640/0001-70 - A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.4.5. A comprovação da situação financeira da empresa
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas: LG = Ativo Circulante +
Realizável a Longo Prazo /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante, LC =
Ativo Circulante / Passivo Circulante. Pois o mesmo deixou de
apresentar a (SG) SOLVÊNCIA GERAL. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com
ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO,
exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por
servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da
República garante idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados
apresentados na documentação de habilitação deverão conter,
obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do
declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra
forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato
com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); 11.5.3. Restante no chat. 22/09/2022 15:16:26

31/08/2022 - 16:57:02 9,267 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53
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31/08/2022 - 17:48:21 5,990 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 17:57:11 9,267 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

31/08/2022 - 18:29:49 9,260 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 18:45:47 5,000 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 9,260 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 20:39:39 3,910 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 00:02:31 9,200 (proposta) 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54
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01/09/2022 - 00:30:58 9,267 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 08:19:26 4,620 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:44:17 3,900 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:44:23 5,900 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 09:46:27 3,800 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 09:46:37 3,790 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:46:37 3,690 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 09:46:50 3,680 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 09:47:08 4,610 38.140.640/0001-70 - A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.4.5. A comprovação da situação financeira da empresa
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas: LG = Ativo Circulante +
Realizável a Longo Prazo /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante, LC =
Ativo Circulante / Passivo Circulante. Pois o mesmo deixou de
apresentar a (SG) SOLVÊNCIA GERAL. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com
ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO,
exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por
servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da
República garante idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados
apresentados na documentação de habilitação deverão conter,
obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do
declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra
forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato
com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); 11.5.3. Restante no chat. 22/09/2022 15:16:26

01/09/2022 - 09:48:05 3,480 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 09:48:07 3,470 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:48:18 3,400 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 09:48:24 3,390 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:48:41 3,350 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 09:48:45 3,380 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:52:06 3,160 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/10/2022 às 08:42:23.
Código verificador: 39AEED

Página 431 de 1279

01/09/2022 - 09:54:08 3,150 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

01/09/2022 - 09:54:24 4,500 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

0093 - CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 4MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

29/08/2022 - 09:36:10 5,127 (proposta) 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

30/08/2022 - 13:17:56 5,127 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

31/08/2022 - 09:39:44 5,126 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 17:48:21 7,020 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35
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31/08/2022 - 18:30:19 5,120 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 18:45:47 6,000 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 00:02:31 5,000 (proposta) 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 00:30:55 5,127 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 08:19:26 1,540 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:22:34

01/09/2022 - 09:44:17 4,990 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 09:46:51 1,450 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 09:47:28 4,350 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 09:47:37 4,340 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:50:01 4,380 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

0094 - CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 30MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 13:18:21 6,323 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

31/08/2022 - 09:31:49 6,320 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09
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31/08/2022 - 09:40:21 6,322 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:27:09 6,320 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 17:57:37 6,323 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

31/08/2022 - 18:31:14 6,320 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 09:44:17 6,310 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:47:37 5,400 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02
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01/09/2022 - 09:47:37 5,390 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:48:52 6,300 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:50:57 3,490 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

0095 - CLORIDRATO PIRIDOXINA 100MG + CLORIDRATO TIAMINA 100MG + CIANOCOBALAMINA 5000MCG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 100MG + CLORIDRATO DE TIAMINA 100MG + CIANOCOBALAMINA
5000MCG; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA 1ML
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 09:37:04 9,700 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:27:09 9,700 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 18:31:37 9,700 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 09:48:53 9,690 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:51:11 9,000 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 09:51:15 8,990 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

0096 - CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 25MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação
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30/08/2022 - 13:18:58 0,387 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

30/08/2022 - 15:56:14 1,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 09:41:02 0,386 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 09:41:03 0,380 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:27:10 0,380 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 15:34:09 0,380 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45
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31/08/2022 - 17:48:21 0,510 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 17:58:02 0,387 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

31/08/2022 - 18:32:00 0,380 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 18:45:47 0,270 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 0,380 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 00:30:55 0,387 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28
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01/09/2022 - 08:19:26 0,170 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:22:46

01/09/2022 - 09:44:17 0,320 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:44:17 0,370 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:44:24 0,310 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:44:41 0,160 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 09:47:21 0,180 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

01/09/2022 - 09:48:03 0,350 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 09:48:52 0,300 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 09:49:06 0,290 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:49:40 0,200 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:52:22 0,140 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

0097 - CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 25 MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA:
COPRIMID SOLUÇÃO INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA 2 ML
Data Valor CNPJ Situação

26/08/2022 - 14:01:28 4,460 (proposta) 34.093.466/0001-09 - DMB -
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante DMB
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 19/09/2022
15:42:29

29/08/2022 - 10:00:50 6,400 (proposta) 17.263.792/0001-90 - REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O
balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as
PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os
relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de
Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o
comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED
CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de
entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser
apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos
resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do
que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida.
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos. Restante no chat. 22/09/2022 17:26:41



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/10/2022 às 08:42:23.
Código verificador: 39AEED

Página 440 de 1279

30/08/2022 - 15:56:14 10,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 09:41:33 4,470 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:27:10 7,200 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 15:34:54 4,470 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

31/08/2022 - 16:15:10 4,500 (proposta) 38.140.640/0001-70 - A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.4.5. A comprovação da situação financeira da empresa
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas: LG = Ativo Circulante +
Realizável a Longo Prazo /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante, LC =
Ativo Circulante / Passivo Circulante. Pois o mesmo deixou de
apresentar a (SG) SOLVÊNCIA GERAL. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com
ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO,
exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por
servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da
República garante idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados
apresentados na documentação de habilitação deverão conter,
obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do
declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra
forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato
com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); 11.5.3. Restante no chat. 22/09/2022 15:16:26

31/08/2022 - 16:57:27 4,473 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53
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31/08/2022 - 17:48:21 5,230 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 17:58:26 4,473 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

31/08/2022 - 18:32:23 4,470 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 18:45:47 4,500 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 4,470 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 20:40:00 4,510 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 00:30:58 4,473 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28
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01/09/2022 - 08:19:26 3,080 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 23/09/2022 10:41:12

01/09/2022 - 09:44:17 3,900 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:44:23 4,450 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 09:44:53 4,400 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 09:45:48 4,350 34.093.466/0001-09 - DMB -
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante DMB
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 19/09/2022
15:42:29

01/09/2022 - 09:46:43 3,760 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41
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01/09/2022 - 09:46:43 3,500 17.263.792/0001-90 - REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O
balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as
PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os
relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de
Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o
comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED
CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de
entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser
apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos
resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do
que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida.
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos. Restante no chat. 22/09/2022 17:26:41

01/09/2022 - 09:47:16 2,940 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 09:47:32 2,930 38.140.640/0001-70 - A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.4.5. A comprovação da situação financeira da empresa
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas: LG = Ativo Circulante +
Realizável a Longo Prazo /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante, LC =
Ativo Circulante / Passivo Circulante. Pois o mesmo deixou de
apresentar a (SG) SOLVÊNCIA GERAL. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com
ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO,
exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por
servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da
República garante idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados
apresentados na documentação de habilitação deverão conter,
obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do
declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra
forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato
com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); 11.5.3. Restante no chat. 22/09/2022 15:16:26

01/09/2022 - 09:47:41 2,950 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45
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01/09/2022 - 09:48:32 2,770 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 09:48:53 3,750 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:49:25 2,760 38.140.640/0001-70 - A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.4.5. A comprovação da situação financeira da empresa
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas: LG = Ativo Circulante +
Realizável a Longo Prazo /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante, LC =
Ativo Circulante / Passivo Circulante. Pois o mesmo deixou de
apresentar a (SG) SOLVÊNCIA GERAL. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com
ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO,
exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por
servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da
República garante idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados
apresentados na documentação de habilitação deverão conter,
obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do
declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra
forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato
com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); 11.5.3. Restante no chat. 22/09/2022 15:16:26

01/09/2022 - 09:49:28 2,400 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:51:15 2,390 38.140.640/0001-70 - A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.4.5. A comprovação da situação financeira da empresa
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas: LG = Ativo Circulante +
Realizável a Longo Prazo /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante, LC =
Ativo Circulante / Passivo Circulante. Pois o mesmo deixou de
apresentar a (SG) SOLVÊNCIA GERAL. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com
ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO,
exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por
servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da
República garante idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados
apresentados na documentação de habilitação deverão conter,
obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do
declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra
forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato
com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); 11.5.3. Restante no chat. 22/09/2022 15:16:26



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/10/2022 às 08:42:23.
Código verificador: 39AEED

Página 445 de 1279

01/09/2022 - 09:52:25 3,200 17.263.792/0001-90 - REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O
balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as
PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os
relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de
Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o
comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED
CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de
entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser
apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos
resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do
que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida.
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos. Restante no chat. 22/09/2022 17:26:41

01/09/2022 - 09:52:32 2,250 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

0098 - CLORIDRATO DE PROPRALONOL 10MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 10MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 13:19:22 0,150 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

31/08/2022 - 09:41:34 0,546 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02
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31/08/2022 - 17:58:51 0,547 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

31/08/2022 - 18:32:48 0,540 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi solicitado a devida
comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de
envio de proposta readequada para o fornecedor DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida pelo pregoeiro para
22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022
11:52:50 - Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes,
informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de
quantitativos com seus devidos cálculos de todos os itens arrematados
pela empresa DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda,
incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas
fiscais com datas recentes (tendo em vista a variação/oscilação do
mercado). Restante no chat. 22/09/2022 16:17:04

01/09/2022 - 09:48:28 0,460 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 09:52:44 0,130 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

0099 - CLORIDRATO DE SERTRALINA 25 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 25MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação
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30/08/2022 - 13:19:46 2,020 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

31/08/2022 - 14:27:11 2,020 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 17:48:21 0,630 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 17:59:14 2,020 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

31/08/2022 - 18:33:28 2,000 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 18:45:47 0,300 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:44:17 1,990 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:48:53 1,980 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 09:49:19 1,970 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:49:37 1,960 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:50:09 1,950 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:50:14 1,940 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:50:22 1,930 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:50:34 1,920 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:50:46 1,910 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:50:57 1,900 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:51:10 1,890 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:51:15 1,880 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 09:51:19 1,870 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:51:26 1,860 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:51:32 1,850 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:51:39 1,840 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:51:52 1,830 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:52:01 1,820 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:52:36 1,810 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:52:39 1,800 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:52:43 0,270 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35
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01/09/2022 - 09:52:50 1,790 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:52:57 1,780 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:53:06 1,770 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:53:27 1,760 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:53:41 1,750 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:53:44 1,740 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:54:00 1,730 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:54:06 1,720 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:54:19 1,710 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:54:31 1,700 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 09:54:39 1,690 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:54:41 1,680 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:54:46 1,670 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:54:49 1,660 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:54:56 1,650 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:55:16 1,640 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:55:27 1,630 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:55:32 1,620 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:56:02 1,610 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

0100 - CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 50MG;FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação
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30/08/2022 - 13:20:09 0,387 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

30/08/2022 - 15:56:14 1,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 09:42:09 0,380 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:27:11 0,470 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:12:33 0,140 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de Regularidade do
Profissional Contador (CRC) responsável válida. 11.4.9. Certidão
Simplificada da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com
data de expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de
Abertura do Certame, comprovando o Capital Social/Integralizado de –
NO MÍNIMO, 10% (dez por cento) do valor global arrematado. 11.5.2.
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Portanto, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 22/09/2022
17:04:39

31/08/2022 - 16:57:50 10,030 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:21 0,250 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/10/2022 às 08:42:23.
Código verificador: 39AEED

Página 453 de 1279

31/08/2022 - 17:59:38 0,387 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

31/08/2022 - 18:34:04 0,380 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 18:45:47 0,300 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 0,380 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 20:40:22 2,040 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 00:30:56 0,387 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 09:44:17 0,190 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:44:17 0,370 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 09:44:49 0,150 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 09:45:48 0,260 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 09:46:53 0,130 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 09:48:08 0,160 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:48:52 0,360 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:49:06 0,350 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:49:26 0,340 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:53:00 0,110 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35
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01/09/2022 - 09:54:22 0,100 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

0101 - CLORIDRATO DE TRAZODONA 150MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 150MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 13:20:39 10,030 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

31/08/2022 - 09:43:15 10,030 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:27:16 10,030 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 18:35:50 10,000 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 18:45:47 8,500 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:48:50 8,490 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:49:05 8,480 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:49:18 6,500 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09
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01/09/2022 - 09:49:19 8,470 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:49:36 6,490 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:49:37 8,460 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:52:34 6,210 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:52:41 6,200 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:53:07 6,190 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:53:15 6,180 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

0102 - CLORIDRATO DE TRAZODONA 50MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 50MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO REVESTIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 14:27:16 0,650 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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31/08/2022 - 18:36:18 0,650 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 09:48:55 0,640 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

0103 - CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 150MG; FORMA FARMACÊUTICA:
CÁPSULA DE LIBERAÇÃO PROLONGADA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CÁPSULA
Data Valor CNPJ Situação

26/08/2022 - 14:02:09 3,000 (proposta) 34.093.466/0001-09 - DMB -
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante DMB
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 19/09/2022
15:42:29

30/08/2022 - 13:21:19 3,067 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

30/08/2022 - 15:56:15 5,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 09:42:30 3,066 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02
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31/08/2022 - 09:48:36 3,060 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:27:17 3,500 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 17:48:21 3,150 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:00:13 3,067 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

31/08/2022 - 18:36:51 3,060 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 18:45:47 2,270 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 3,060 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 20:40:45 2,110 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/10/2022 às 08:42:23.
Código verificador: 39AEED

Página 459 de 1279

01/09/2022 - 00:02:31 3,000 (proposta) 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 08:19:26 1,960 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:22:55

01/09/2022 - 09:48:47 2,240 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 09:48:50 2,990 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:49:10 2,980 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:49:32 1,850 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35
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01/09/2022 - 09:49:36 2,970 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:49:52 2,960 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:50:15 2,950 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:50:16 2,600 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 09:50:18 2,940 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:50:25 2,590 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:50:41 2,580 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:50:48 2,570 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:51:00 2,560 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:51:05 2,550 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 09:51:10 2,540 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:51:15 2,530 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:51:19 2,520 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:51:26 2,510 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:51:32 2,500 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:51:35 1,840 34.093.466/0001-09 - DMB -
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante DMB
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 19/09/2022
15:42:29

01/09/2022 - 09:51:39 2,490 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:51:52 2,480 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:52:01 2,470 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 09:52:36 2,460 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:52:39 2,450 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:52:43 1,660 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:52:50 2,440 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:54:15 1,650 34.093.466/0001-09 - DMB -
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante DMB
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 19/09/2022
15:42:29

01/09/2022 - 09:55:22 2,280 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:55:42 1,760 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 09:57:02 1,560 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35
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01/09/2022 - 09:57:20 1,550 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 09:57:55 1,470 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 09:58:10 1,460 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 09:58:28 1,390 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 09:58:47 1,540 34.093.466/0001-09 - DMB -
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante DMB
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 19/09/2022
15:42:29
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01/09/2022 - 09:59:35 1,450 34.093.466/0001-09 - DMB -
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante DMB
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 19/09/2022
15:42:29

01/09/2022 - 09:59:55 1,440 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:09:26 1,389 34.093.466/0001-09 - DMB -
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante DMB
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 19/09/2022
15:42:29

0104 - CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG.. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 75MG; FORMA FARMACÊUTICA:
CÁPSULA DE LIBERAÇÃO PROLONGADA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CÁPSULA
Data Valor CNPJ Situação

26/08/2022 - 14:02:48 2,000 (proposta) 34.093.466/0001-09 - DMB -
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante DMB
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 19/09/2022
15:42:29
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29/08/2022 - 11:12:22 2,000 (proposta) 17.263.792/0001-90 - REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O
balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as
PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os
relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de
Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o
comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED
CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de
entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser
apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos
resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do
que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida.
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos. Restante no chat. 22/09/2022 17:26:41

30/08/2022 - 13:21:48 2,260 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

31/08/2022 - 09:43:23 2,260 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:27:17 2,260 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:15:54 2,200 (proposta) 38.140.640/0001-70 - A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.4.5. A comprovação da situação financeira da empresa
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas: LG = Ativo Circulante +
Realizável a Longo Prazo /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante, LC =
Ativo Circulante / Passivo Circulante. Pois o mesmo deixou de
apresentar a (SG) SOLVÊNCIA GERAL. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com
ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO,
exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por
servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da
República garante idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados
apresentados na documentação de habilitação deverão conter,
obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do
declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra
forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato
com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); 11.5.3. Restante no chat. 22/09/2022 15:16:26
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31/08/2022 - 17:48:21 1,590 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:04:46 2,260 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

31/08/2022 - 18:37:24 2,260 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 18:45:47 1,270 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 2,260 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 00:30:59 2,260 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28
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01/09/2022 - 08:19:26 0,580 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:23:01

01/09/2022 - 09:48:46 1,100 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:48:50 1,580 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:48:55 1,990 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:49:29 1,500 17.263.792/0001-90 - REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O
balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as
PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os
relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de
Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o
comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED
CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de
entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser
apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos
resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do
que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida.
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos. Restante no chat. 22/09/2022 17:26:41

01/09/2022 - 09:49:40 1,050 34.093.466/0001-09 - DMB -
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante DMB
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 19/09/2022
15:42:29

01/09/2022 - 09:49:59 1,490 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 09:50:25 1,950 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 09:50:34 1,940 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:50:54 1,099 38.140.640/0001-70 - A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.4.5. A comprovação da situação financeira da empresa
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas: LG = Ativo Circulante +
Realizável a Longo Prazo /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante, LC =
Ativo Circulante / Passivo Circulante. Pois o mesmo deixou de
apresentar a (SG) SOLVÊNCIA GERAL. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com
ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO,
exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por
servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da
República garante idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados
apresentados na documentação de habilitação deverão conter,
obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do
declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra
forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato
com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); 11.5.3. Restante no chat. 22/09/2022 15:16:26

01/09/2022 - 09:53:04 0,920 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:53:39 0,910 34.093.466/0001-09 - DMB -
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante DMB
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 19/09/2022
15:42:29
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01/09/2022 - 09:56:04 1,010 17.263.792/0001-90 - REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O
balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as
PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os
relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de
Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o
comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED
CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de
entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser
apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos
resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do
que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida.
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos. Restante no chat. 22/09/2022 17:26:41

01/09/2022 - 09:57:17 0,550 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

0105 - CLORTALIDONA 25MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 25MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 09:43:55 0,886 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 09:49:10 0,880 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:27:17 0,880 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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31/08/2022 - 17:48:21 0,320 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:05:10 0,887 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

31/08/2022 - 18:42:18 0,880 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 09:48:55 0,870 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:50:35 0,750 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 09:50:36 0,400 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

0106 - COMPLEXO B 2MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: B1, B2, B5, B6 E PP; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA COM 2ML
Data Valor CNPJ Situação
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26/08/2022 - 14:03:28 5,000 (proposta) 34.093.466/0001-09 - DMB -
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante DMB
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 19/09/2022
15:42:29

30/08/2022 - 15:56:15 10,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 14:27:17 7,190 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:16:24 7,100 (proposta) 38.140.640/0001-70 - A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.4.5. A comprovação da situação financeira da empresa
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas: LG = Ativo Circulante +
Realizável a Longo Prazo /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante, LC =
Ativo Circulante / Passivo Circulante. Pois o mesmo deixou de
apresentar a (SG) SOLVÊNCIA GERAL. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com
ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO,
exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por
servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da
República garante idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados
apresentados na documentação de habilitação deverão conter,
obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do
declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra
forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato
com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); 11.5.3. Restante no chat. 22/09/2022 15:16:26

31/08/2022 - 16:58:25 7,197 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53
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31/08/2022 - 17:48:21 5,380 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:43:09 7,190 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 18:45:47 3,500 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 00:02:31 7,000 (proposta) 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 08:19:26 1,400 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:23:09

01/09/2022 - 09:48:48 5,290 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49
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01/09/2022 - 09:48:54 6,990 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:50:02 3,490 34.093.466/0001-09 - DMB -
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante DMB
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 19/09/2022
15:42:29

01/09/2022 - 09:53:19 1,000 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:57:10 4,990 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 09:57:33 0,940 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

0107 - DAPAGLIFLOZINA 10MG.. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 10MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO
REVESTIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 09:49:50 11,230 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:27:18 11,230 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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31/08/2022 - 18:05:38 11,230 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

31/08/2022 - 18:43:33 11,230 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 09:48:55 11,220 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:50:53 4,640 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

15/09/2022 - 14:30:22 11,190 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

0108 - DESLORATADINA 0,5MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 0,5MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: XAROPE;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO COM 60ML
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 09:50:29 74,750 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09
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31/08/2022 - 18:44:01 74,750 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi solicitado a devida
comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de
envio de proposta readequada para o fornecedor DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida pelo pregoeiro para
22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022
11:52:50 - Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes,
informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de
quantitativos com seus devidos cálculos de todos os itens arrematados
pela empresa DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda,
incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas
fiscais com datas recentes (tendo em vista a variação/oscilação do
mercado). Restante no chat. 22/09/2022 16:17:17

31/08/2022 - 18:45:47 9,100 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:51:41 43,200 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

0109 - DEXAMETASONA 0,1 MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 0,1 MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: ELIXIR;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 100 ML
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 09:51:10 5,230 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:27:18 5,230 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 17:48:21 3,990 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:44:27 5,230 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33
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31/08/2022 - 18:45:47 3,390 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:48:54 5,220 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:51:56 3,950 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 09:53:59 3,200 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 09:55:08 3,000 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:57:01 2,840 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

0110 - DEXAMETASONA 1 MG/G. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 1MG/G; FORMA FARMACÊUTICA: CREME
DERMATOLÓGICO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BISNAGA DE 10G
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 13:22:22 2,510 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

31/08/2022 - 09:51:50 2,510 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09
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31/08/2022 - 14:27:18 2,550 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:58:53 2,510 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:21 3,980 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:44:55 2,510 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 18:45:47 1,700 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 2,510 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 00:30:59 2,510 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 08:19:26 1,540 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:23:17

01/09/2022 - 09:48:45 1,830 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 09:48:50 2,500 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:49:10 2,490 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:49:37 2,480 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:49:52 2,470 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:50:15 2,460 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:50:19 2,450 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:50:27 2,440 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:50:40 2,430 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:50:51 2,420 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:51:01 2,410 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 09:51:10 2,400 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:51:15 2,390 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:51:19 2,380 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:51:26 2,370 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:51:32 2,360 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:51:39 2,350 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:51:53 2,340 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:52:01 2,330 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:52:36 2,320 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:52:40 2,310 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 09:52:50 2,300 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:52:57 2,290 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:53:06 2,280 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:53:27 2,270 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:53:42 2,260 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:53:44 2,250 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:53:45 1,300 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 09:54:00 2,240 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:54:06 2,230 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:54:20 2,220 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/10/2022 às 08:42:23.
Código verificador: 39AEED

Página 481 de 1279

01/09/2022 - 09:54:31 2,210 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:54:40 2,200 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:54:48 2,190 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:57:20 1,230 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

0111 - DIAZEPAM 5 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 5 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 13:22:47 0,223 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

30/08/2022 - 15:56:15 1,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 14:27:18 0,220 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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31/08/2022 - 15:37:10 0,220 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

31/08/2022 - 16:59:20 0,223 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:21 0,250 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:47 0,080 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 18:50:21 0,220 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 19:45:05 0,220 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 08:19:59 0,060 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:23:27

01/09/2022 - 08:34:52 0,100 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 09:55:23 0,210 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:55:27 0,090 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 09:55:27 0,200 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:55:34 0,190 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:55:44 0,120 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

01/09/2022 - 09:56:02 0,180 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:56:08 0,170 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:58:24 0,050 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

0112 - DIAZEPAM 5MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 5 MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA DE 2ML
Data Valor CNPJ Situação
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30/08/2022 - 15:56:15 3,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 14:27:19 1,500 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 15:37:32 1,500 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

31/08/2022 - 16:59:52 1,507 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:21 2,420 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:47 2,340 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 18:51:09 1,500 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 19:45:05 1,500 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/10/2022 às 08:42:23.
Código verificador: 39AEED

Página 485 de 1279

01/09/2022 - 08:20:00 0,870 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:23:36

01/09/2022 - 09:55:22 1,460 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 09:55:23 1,490 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:55:27 0,910 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:55:29 1,450 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:55:57 1,050 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

01/09/2022 - 09:58:53 0,810 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:00:50 1,710 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

0113 - DICLOFENACO SÓDICO 75MG/3ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 75MG/3ML; FORMA FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA COM 3 ML
Data Valor CNPJ Situação
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30/08/2022 - 15:56:16 10,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 09:53:08 6,100 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:27:19 6,100 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 15:40:32 6,100 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

31/08/2022 - 16:17:09 6,100 (proposta) 38.140.640/0001-70 - A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.4.5. A comprovação da situação financeira da empresa
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas: LG = Ativo Circulante +
Realizável a Longo Prazo /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante, LC =
Ativo Circulante / Passivo Circulante. Pois o mesmo deixou de
apresentar a (SG) SOLVÊNCIA GERAL. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com
ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO,
exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por
servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da
República garante idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados
apresentados na documentação de habilitação deverão conter,
obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do
declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra
forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato
com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); 11.5.3. Restante no chat. 22/09/2022 15:16:26

31/08/2022 - 17:00:12 6,107 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53
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31/08/2022 - 18:45:47 2,900 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 18:51:51 6,100 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 08:20:00 1,540 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:23:45

01/09/2022 - 09:55:22 6,080 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 09:55:23 6,090 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:55:29 6,070 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:55:34 5,080 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49
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01/09/2022 - 09:56:37 1,580 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 09:57:22 3,100 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

01/09/2022 - 09:59:11 2,890 38.140.640/0001-70 - A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.4.5. A comprovação da situação financeira da empresa
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas: LG = Ativo Circulante +
Realizável a Longo Prazo /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante, LC =
Ativo Circulante / Passivo Circulante. Pois o mesmo deixou de
apresentar a (SG) SOLVÊNCIA GERAL. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com
ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO,
exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por
servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da
República garante idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados
apresentados na documentação de habilitação deverão conter,
obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do
declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra
forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato
com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); 11.5.3. Restante no chat. 22/09/2022 15:16:26

01/09/2022 - 10:00:58 1,250 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:05:14 1,320 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

0114 - DICLOFENACO SÓDICO 25MG/3ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 25MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA COM 3 ML
Data Valor CNPJ Situação
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29/08/2022 - 10:44:08 5,200 (proposta) 17.263.792/0001-90 - REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O
balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as
PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os
relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de
Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o
comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED
CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de
entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser
apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos
resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do
que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida.
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos. Restante no chat. 22/09/2022 17:26:41

31/08/2022 - 09:53:56 6,100 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:27:20 6,100 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 15:40:59 6,100 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

31/08/2022 - 16:19:08 6,100 (proposta) 38.140.640/0001-70 - A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.4.5. A comprovação da situação financeira da empresa
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas: LG = Ativo Circulante +
Realizável a Longo Prazo /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante, LC =
Ativo Circulante / Passivo Circulante. Pois o mesmo deixou de
apresentar a (SG) SOLVÊNCIA GERAL. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com
ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO,
exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por
servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da
República garante idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados
apresentados na documentação de habilitação deverão conter,
obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do
declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra
forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato
com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); 11.5.3. Restante no chat. 22/09/2022 15:16:26

31/08/2022 - 17:00:40 6,107 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53
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31/08/2022 - 17:48:21 3,390 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:47 2,900 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 18:52:24 6,100 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 08:20:00 1,540 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:23:51

01/09/2022 - 09:55:26 5,190 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:57:01 1,580 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 09:57:33 5,000 17.263.792/0001-90 - REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O
balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as
PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os
relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de
Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o
comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED
CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de
entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser
apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos
resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do
que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida.
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos. Restante no chat. 22/09/2022 17:26:41

01/09/2022 - 09:57:39 4,990 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 09:57:49 3,100 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

01/09/2022 - 09:59:25 1,460 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:01:06 1,250 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:01:34 1,180 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:01:39 1,170 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35
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01/09/2022 - 10:01:44 2,890 38.140.640/0001-70 - A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.4.5. A comprovação da situação financeira da empresa
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas: LG = Ativo Circulante +
Realizável a Longo Prazo /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante, LC =
Ativo Circulante / Passivo Circulante. Pois o mesmo deixou de
apresentar a (SG) SOLVÊNCIA GERAL. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com
ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO,
exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por
servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da
República garante idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados
apresentados na documentação de habilitação deverão conter,
obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do
declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra
forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato
com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); 11.5.3. Restante no chat. 22/09/2022 15:16:26

01/09/2022 - 10:04:08 2,600 17.263.792/0001-90 - REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O
balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as
PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os
relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de
Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o
comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED
CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de
entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser
apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos
resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do
que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida.
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos. Restante no chat. 22/09/2022 17:26:41

0115 - DIGOXINA 0,25 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 0,25 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 09:45:08 0,176 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 09:58:06 0,170 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:27:21 0,340 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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31/08/2022 - 15:41:45 0,170 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

31/08/2022 - 16:12:33 0,200 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de Regularidade do
Profissional Contador (CRC) responsável válida. 11.4.9. Certidão
Simplificada da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com
data de expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de
Abertura do Certame, comprovando o Capital Social/Integralizado de –
NO MÍNIMO, 10% (dez por cento) do valor global arrematado. 11.5.2.
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Portanto, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 22/09/2022
17:04:39

31/08/2022 - 17:48:21 0,350 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:47 0,260 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 18:52:52 0,170 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 08:20:01 0,240 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Válido

01/09/2022 - 09:55:26 0,160 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:55:54 0,150 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02
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01/09/2022 - 09:56:00 0,140 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:56:30 0,120 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:01:17 0,190 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

0116 - DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 5MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO
SUBLINGUAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 09:45:40 0,766 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:27:21 0,760 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 17:48:21 0,590 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:47 0,600 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 18:53:23 0,760 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33
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01/09/2022 - 00:02:32 0,760 (proposta) 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 08:20:02 0,350 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:23:57

01/09/2022 - 09:55:23 0,750 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:56:11 0,320 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 09:56:13 0,650 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 09:56:26 0,640 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:01:23 0,440 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

0117 - DIPIRONA 1 G. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 1G; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação
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31/08/2022 - 09:46:28 3,980 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:20:56 2,500 (proposta) 04.162.170/0001-23 - Estratti Vegetali
Farmacia e Manipulação Eireli

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973; 11.5.3. Autorizações
de Funcionamento (AFE) expedido pela ANVISA e cópia da sua
publicação no Diário Oficial da União (DOU) acrescentada das
atividades para armazenar, expedir, distribuir e transportar
medicamentos comuns e sujeitos a controle especial, produtos para
saúde e saneantes; ou contrato com empresa transportadora que
possua Autorização para tal. A Autorização de Funcionamento deverá
estar na vigência do Prazo de Validade, de acordo com a Medida
Provisória nº 2190-34/01. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022
10:49:11

31/08/2022 - 18:06:19 3,980 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

31/08/2022 - 18:45:47 2,000 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 18:53:52 3,980 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi solicitado a devida
comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de
envio de proposta readequada para o fornecedor DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida pelo pregoeiro para
22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022
11:52:50 - Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes,
informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de
quantitativos com seus devidos cálculos de todos os itens arrematados
pela empresa DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda,
incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas
fiscais com datas recentes (tendo em vista a variação/oscilação do
mercado). Restante no chat. 22/09/2022 16:17:30
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01/09/2022 - 09:55:45 1,900 04.162.170/0001-23 - Estratti Vegetali
Farmacia e Manipulação Eireli

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973; 11.5.3. Autorizações
de Funcionamento (AFE) expedido pela ANVISA e cópia da sua
publicação no Diário Oficial da União (DOU) acrescentada das
atividades para armazenar, expedir, distribuir e transportar
medicamentos comuns e sujeitos a controle especial, produtos para
saúde e saneantes; ou contrato com empresa transportadora que
possua Autorização para tal. A Autorização de Funcionamento deverá
estar na vigência do Prazo de Validade, de acordo com a Medida
Provisória nº 2190-34/01. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022
10:49:11

01/09/2022 - 09:56:25 3,400 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:01:54 1,460 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:02:06 1,400 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:03:40 1,600 04.162.170/0001-23 - Estratti Vegetali
Farmacia e Manipulação Eireli

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973; 11.5.3. Autorizações
de Funcionamento (AFE) expedido pela ANVISA e cópia da sua
publicação no Diário Oficial da União (DOU) acrescentada das
atividades para armazenar, expedir, distribuir e transportar
medicamentos comuns e sujeitos a controle especial, produtos para
saúde e saneantes; ou contrato com empresa transportadora que
possua Autorização para tal. A Autorização de Funcionamento deverá
estar na vigência do Prazo de Validade, de acordo com a Medida
Provisória nº 2190-34/01. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022
10:49:11

0118 - DIPIRONA MONOHIDRATADA 500 MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 500MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA COM 2ML
Data Valor CNPJ Situação
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29/08/2022 - 10:04:33 6,600 (proposta) 17.263.792/0001-90 - REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O
balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as
PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os
relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de
Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o
comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED
CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de
entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser
apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos
resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do
que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida.
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos. Restante no chat. 22/09/2022 17:26:41

30/08/2022 - 13:23:22 8,233 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

31/08/2022 - 14:27:22 8,230 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 15:42:18 8,230 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

31/08/2022 - 16:19:47 8,200 (proposta) 38.140.640/0001-70 - A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.4.5. A comprovação da situação financeira da empresa
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas: LG = Ativo Circulante +
Realizável a Longo Prazo /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante, LC =
Ativo Circulante / Passivo Circulante. Pois o mesmo deixou de
apresentar a (SG) SOLVÊNCIA GERAL. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com
ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO,
exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por
servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da
República garante idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados
apresentados na documentação de habilitação deverão conter,
obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do
declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra
forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato
com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); 11.5.3. Restante no chat. 22/09/2022 15:16:26
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31/08/2022 - 17:01:05 8,233 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 18:06:52 8,233 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

31/08/2022 - 18:45:47 4,230 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 18:54:21 8,230 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 19:45:05 8,230 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 08:20:02 3,360 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 23/09/2022 10:41:25

01/09/2022 - 09:55:26 6,590 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:55:27 4,220 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 09:55:29 3,770 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 10:00:26 2,850 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

01/09/2022 - 10:02:04 3,350 38.140.640/0001-70 - A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.4.5. A comprovação da situação financeira da empresa
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas: LG = Ativo Circulante +
Realizável a Longo Prazo /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante, LC =
Ativo Circulante / Passivo Circulante. Pois o mesmo deixou de
apresentar a (SG) SOLVÊNCIA GERAL. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com
ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO,
exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por
servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da
República garante idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados
apresentados na documentação de habilitação deverão conter,
obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do
declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra
forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato
com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); 11.5.3. Restante no chat. 22/09/2022 15:16:26

01/09/2022 - 10:02:15 3,090 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

0119 - DISFOFATO DE CLOROQUINA 150MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 150MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 17:48:22 1,290 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35
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31/08/2022 - 18:54:52 10,900 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi solicitado a devida
comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de
envio de proposta readequada para o fornecedor DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida pelo pregoeiro para
22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022
11:52:50 - Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes,
informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de
quantitativos com seus devidos cálculos de todos os itens arrematados
pela empresa DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda,
incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas
fiscais com datas recentes (tendo em vista a variação/oscilação do
mercado). Restante no chat. 22/09/2022 16:17:36

0120 - DOMPERIDONA 1 MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 1MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENÇÃO ORAL;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO COM 100 ML
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 15:56:16 30,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 09:47:10 14,716 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:27:23 18,170 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 18:55:42 14,710 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33
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01/09/2022 - 00:02:29 14,700 (proposta) 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 09:55:26 14,690 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 09:56:36 12,500 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 09:56:39 12,490 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:05:00 12,510 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:12:27 12,480 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

0121 - DOXICICLINA 100MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 100MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação
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31/08/2022 - 09:48:21 0,436 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:27:23 0,680 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:12:33 0,840 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de Regularidade do
Profissional Contador (CRC) responsável válida. 11.4.9. Certidão
Simplificada da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com
data de expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de
Abertura do Certame, comprovando o Capital Social/Integralizado de –
NO MÍNIMO, 10% (dez por cento) do valor global arrematado. 11.5.2.
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Portanto, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 22/09/2022
17:04:39

31/08/2022 - 17:48:22 0,720 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:47 0,680 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 18:56:27 0,430 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 19:45:05 0,800 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 08:20:02 0,590 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:01:58 0,420 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:02:08 0,520 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 10:02:40 0,390 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:02:52 0,490 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:02:58 0,380 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:05:14 0,360 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:05:30 0,350 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:06:01 0,332 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:06:42 0,370 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

0122 - EMPAGLIFLOZINA 25MG.. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 25MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO
REVESTIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação
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30/08/2022 - 13:23:55 11,013 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

31/08/2022 - 09:48:54 11,012 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:27:24 14,850 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 18:07:56 11,013 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

31/08/2022 - 18:56:53 11,000 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 10:01:54 10,990 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:01:58 10,980 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:01:59 10,970 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:02:02 10,960 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:02:06 10,950 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:02:11 10,940 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:02:22 10,930 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:02:39 10,920 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:03:01 10,910 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:03:25 10,900 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:03:35 9,590 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22
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01/09/2022 - 10:03:37 10,890 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:03:51 9,580 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:04:17 9,570 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:04:31 9,310 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:04:45 9,560 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:04:54 9,300 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:06:14 9,290 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:06:19 9,280 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:07:16 9,360 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

0123 - ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML.. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 40MG/0,4ML; FORMA FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 1 SERINGA PRÉ PREENCHIDA COM DISPOSITIVO DE
SEGURANÇA, VIA SUBCUTÂNEA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE DE SERINGA COM 0,40 ML
Data Valor CNPJ Situação

26/08/2022 - 14:04:26 40,000 (proposta) 34.093.466/0001-09 - DMB -
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante DMB
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 19/09/2022
15:42:29

29/08/2022 - 10:05:39 50,960 (proposta) 17.263.792/0001-90 - REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O
balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as
PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os
relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de
Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o
comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED
CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de
entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser
apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos
resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do
que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida.
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos. Restante no chat. 22/09/2022 17:26:41

30/08/2022 - 15:56:16 60,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

30/08/2022 - 16:08:06 36,320 (proposta) 12.420.164/0009-04 - CM
HOSPITALAR S.A

Válido
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31/08/2022 - 08:32:16 52,867 (proposta) 28.911.309/0001-52 - ESPIRITO
SANTO DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - A licitante ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, NÃO ENVIOU PROPOSTA
READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4.
Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando
necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já
apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada
após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas
horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último
lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser
prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo
assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:41:47

31/08/2022 - 09:59:35 52,860 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:27:24 52,860 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 15:50:46 52,860 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

31/08/2022 - 16:21:16 50,000 (proposta) 38.140.640/0001-70 - A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.4.5. A comprovação da situação financeira da empresa
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas: LG = Ativo Circulante +
Realizável a Longo Prazo /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante, LC =
Ativo Circulante / Passivo Circulante. Pois o mesmo deixou de
apresentar a (SG) SOLVÊNCIA GERAL. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com
ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO,
exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por
servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da
República garante idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados
apresentados na documentação de habilitação deverão conter,
obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do
declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra
forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato
com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); 11.5.3. Restante no chat. 22/09/2022 15:16:26

31/08/2022 - 17:01:33 52,867 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:22 77,690 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35
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31/08/2022 - 18:08:26 52,867 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

31/08/2022 - 18:45:47 28,770 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 18:57:27 52,860 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 19:45:05 52,860 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 08:20:02 26,600 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:01:58 49,990 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:01:58 49,910 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 10:02:08 26,590 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:02:11 49,900 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:02:17 45,000 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09
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01/09/2022 - 10:02:22 48,910 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 10:02:28 26,580 38.140.640/0001-70 - A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.4.5. A comprovação da situação financeira da empresa
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas: LG = Ativo Circulante +
Realizável a Longo Prazo /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante, LC =
Ativo Circulante / Passivo Circulante. Pois o mesmo deixou de
apresentar a (SG) SOLVÊNCIA GERAL. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com
ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO,
exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por
servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da
República garante idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados
apresentados na documentação de habilitação deverão conter,
obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do
declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra
forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato
com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); 11.5.3. Restante no chat. 22/09/2022 15:16:26

01/09/2022 - 10:02:31 44,980 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 10:02:31 25,800 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

01/09/2022 - 10:02:39 44,990 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:02:41 25,790 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 10:02:55 24,480 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:02:58 44,970 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:03:01 25,750 28.911.309/0001-52 - ESPIRITO
SANTO DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - A licitante ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, NÃO ENVIOU PROPOSTA
READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4.
Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando
necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já
apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada
após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas
horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último
lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser
prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo
assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:41:47

01/09/2022 - 10:03:09 21,010 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:03:11 24,470 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:03:17 43,980 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 10:03:26 43,970 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:03:29 21,000 28.911.309/0001-52 - ESPIRITO
SANTO DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - A licitante ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, NÃO ENVIOU PROPOSTA
READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4.
Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando
necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já
apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada
após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas
horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último
lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser
prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo
assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:41:47

01/09/2022 - 10:03:31 23,760 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 10:03:39 25,740 34.093.466/0001-09 - DMB -
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante DMB
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 19/09/2022
15:42:29

01/09/2022 - 10:03:40 42,980 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 10:05:47 19,920 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:06:42 19,910 28.911.309/0001-52 - ESPIRITO
SANTO DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - A licitante ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, NÃO ENVIOU PROPOSTA
READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4.
Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando
necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já
apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada
após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas
horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último
lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser
prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo
assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:41:47

01/09/2022 - 10:07:24 18,894 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:07:36 33,000 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53
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01/09/2022 - 10:08:38 18,880 28.911.309/0001-52 - ESPIRITO
SANTO DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - A licitante ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, NÃO ENVIOU PROPOSTA
READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4.
Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando
necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já
apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada
após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas
horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último
lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser
prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo
assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:41:47

01/09/2022 - 10:09:24 22,000 17.263.792/0001-90 - REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - 01/09/2022 10:13:37

01/09/2022 - 10:10:15 17,917 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:10:32 17,900 28.911.309/0001-52 - ESPIRITO
SANTO DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - A licitante ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, NÃO ENVIOU PROPOSTA
READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4.
Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando
necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já
apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada
após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas
horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último
lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser
prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo
assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:41:47

01/09/2022 - 10:11:43 16,987 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

0124 - ESPINOROLACTONA 25 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 25 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 09:50:18 0,416 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:27:24 0,560 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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31/08/2022 - 17:48:22 0,720 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:09:02 0,417 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

31/08/2022 - 18:45:47 0,280 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 18:57:50 0,410 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 19:45:05 0,410 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 00:02:29 0,410 (proposta) 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 08:20:02 0,360 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:01:58 0,350 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:02:08 0,270 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 10:03:09 0,256 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:03:31 0,260 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:03:57 0,200 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:06:31 0,189 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

0125 - EXTRATO SECO CASSIA FISTULA + EXTRATO ÁCIDO SENNA ALEXANDRINA MILL. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 4,719MG/G + 4,878 MG/G; FORMA FARMACÊUTICA: GELÉIA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO
COM 250G
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 09:50:59 179,850 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 17:48:22 47,850 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35
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01/09/2022 - 10:07:45 152,870 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

0126 - FENITOÍNA 100 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 100MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 13:24:28 0,273 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

31/08/2022 - 10:00:25 0,130 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:27:24 0,270 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 15:51:25 0,270 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

31/08/2022 - 16:21:59 0,270 (proposta) 38.140.640/0001-70 - A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.4.5. A comprovação da situação financeira da empresa
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas: LG = Ativo Circulante +
Realizável a Longo Prazo /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante, LC =
Ativo Circulante / Passivo Circulante. Pois o mesmo deixou de
apresentar a (SG) SOLVÊNCIA GERAL. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com
ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO,
exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por
servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da
República garante idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados
apresentados na documentação de habilitação deverão conter,
obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do
declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra
forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato
com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); 11.5.3. Restante no chat. 22/09/2022 15:16:26
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31/08/2022 - 17:01:55 0,273 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:22 0,180 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:47 0,200 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:20:22 0,270 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 19:45:05 0,270 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 00:30:54 0,273 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 07:59:57 0,273 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22
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01/09/2022 - 10:01:55 0,260 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:01:58 0,250 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:02:06 0,240 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:02:17 0,230 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:02:59 0,220 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:02:59 0,140 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

01/09/2022 - 10:03:26 0,210 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:03:36 0,110 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:04:09 0,100 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32
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0127 - FENITOÍNA SÓDICA 50MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 50 MG/ML;FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA DE 5 ML
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 13:24:55 10,467 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

30/08/2022 - 15:55:56 12,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 14:27:25 10,460 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 15:52:38 10,460 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

31/08/2022 - 17:02:20 10,467 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:22 4,890 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35
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31/08/2022 - 18:45:47 4,110 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:20:49 10,460 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 19:45:05 10,460 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 08:00:28 10,467 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:01:54 10,450 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:01:58 4,850 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 10:01:59 10,440 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:02:06 10,430 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:02:12 4,100 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:02:17 10,420 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:03:02 10,410 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:03:16 3,980 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

01/09/2022 - 10:03:26 10,400 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:03:34 3,970 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:03:48 3,760 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:03:52 10,390 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:04:02 3,750 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 10:04:24 3,000 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:04:28 3,530 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:04:30 10,380 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:05:07 10,370 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:05:30 10,360 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:05:44 10,350 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:05:57 10,340 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:06:11 10,330 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:06:19 10,320 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:06:36 10,310 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:06:41 10,300 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:06:58 2,847 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:07:03 10,290 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:07:09 10,280 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:07:21 10,270 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:07:25 10,260 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:07:28 10,250 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:07:37 10,240 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:07:49 10,230 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:08:07 10,220 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:08:14 10,210 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:08:18 10,200 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:08:21 10,190 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:08:30 10,180 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:08:35 10,170 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:08:38 10,160 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:08:43 10,150 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:08:49 10,140 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:08:57 2,990 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53
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01/09/2022 - 10:09:00 10,130 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:09:05 10,120 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:09:14 10,110 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:09:50 10,100 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:09:53 10,090 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:10:33 10,080 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:10:55 10,070 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:11:06 10,060 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:11:19 10,050 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:11:28 10,040 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:11:36 10,030 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:11:42 10,020 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:11:44 10,010 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:11:48 10,000 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:11:54 9,990 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:12:02 9,980 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:12:05 9,970 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:12:12 9,960 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:12:16 9,950 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:12:20 9,940 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:12:24 9,930 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:12:30 9,920 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:12:54 9,910 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:13:01 9,900 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:13:15 9,890 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:13:22 9,880 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:13:41 9,870 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:13:56 9,860 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:14:05 9,850 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:14:13 9,840 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:14:32 9,830 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:14:34 9,820 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:14:46 9,810 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:14:51 9,800 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:15:03 9,790 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:15:32 9,780 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:15:56 9,770 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:16:17 9,760 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:16:22 9,750 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:16:26 9,740 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/10/2022 às 08:42:23.
Código verificador: 39AEED

Página 530 de 1279

01/09/2022 - 10:16:34 9,730 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:16:40 9,720 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:16:48 9,710 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:16:54 9,700 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:16:59 9,690 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:17:03 9,680 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:17:16 9,670 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:17:18 9,660 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:17:29 9,650 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:17:33 9,640 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:17:40 9,630 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:17:49 9,620 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:18:00 9,610 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:18:21 9,600 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:18:35 9,590 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:18:55 9,580 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:19:31 9,570 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:19:34 9,560 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:19:41 9,550 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:19:54 9,540 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:20:01 9,530 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:20:13 9,520 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:20:32 9,510 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:20:41 9,500 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:20:51 9,490 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:20:56 9,480 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:21:04 9,470 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:21:07 9,460 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:21:24 9,450 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:21:34 9,440 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:21:40 9,430 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:22:07 9,420 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:22:19 9,410 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:22:42 9,400 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:23:20 9,390 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:23:29 9,380 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:23:49 9,370 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:24:01 9,360 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:24:21 9,350 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:24:27 9,340 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:24:29 9,330 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:24:37 9,320 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:24:42 9,310 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:24:48 9,300 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:24:50 9,290 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:24:51 9,280 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:25:08 9,270 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:25:09 9,260 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:25:12 9,250 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:25:20 9,240 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:25:32 9,230 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:25:38 9,220 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:25:42 9,210 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:25:46 9,200 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:25:49 9,190 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:25:54 9,180 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:26:05 9,170 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:26:08 9,160 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:26:14 9,150 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:26:23 9,140 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:26:32 9,130 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:26:39 9,120 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:26:48 9,110 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:27:04 9,100 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:27:19 9,090 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:27:32 9,080 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:27:38 9,070 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:28:14 9,060 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:28:17 9,050 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:29:11 9,040 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:29:35 9,030 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:29:58 9,020 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:30:42 9,010 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:30:51 9,000 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:31:31 8,990 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:31:53 8,980 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:32:22 8,970 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:32:37 8,960 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:32:57 8,950 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:33:03 8,940 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:33:38 8,930 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:33:42 8,920 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:34:13 8,910 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:34:18 8,900 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:35:04 8,890 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:35:14 8,880 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:35:37 8,870 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:35:45 8,860 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:35:54 8,850 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:36:03 8,840 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:36:10 8,830 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:36:14 8,820 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:36:17 8,810 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:36:30 8,800 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:36:35 8,790 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:36:41 8,780 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:36:50 8,770 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:36:54 8,760 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:37:01 8,750 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:37:07 8,740 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:37:17 8,730 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:37:21 8,720 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:37:39 8,710 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:37:49 8,700 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:38:10 8,690 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:38:15 8,680 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:38:38 8,670 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:38:42 8,660 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:38:53 8,650 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:38:56 8,640 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:39:08 8,630 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:39:14 8,620 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:39:19 8,610 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:39:26 8,600 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:39:28 8,590 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:39:35 8,580 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:40:05 8,570 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:40:12 8,560 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:40:49 8,550 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:40:51 8,540 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:41:20 8,530 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:41:27 8,520 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:42:14 8,510 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:42:23 8,500 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:43:02 8,490 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:43:14 8,480 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:43:59 8,470 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:44:05 8,460 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:44:30 8,450 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:44:35 8,440 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:44:37 8,430 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:44:42 8,420 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:44:54 8,410 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:44:58 8,400 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:45:07 8,390 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:45:12 8,380 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:45:15 8,370 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

0128 - FENOBARBITAL 100 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 100MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

26/08/2022 - 14:05:00 0,500 (proposta) 34.093.466/0001-09 - DMB -
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante DMB
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 19/09/2022
15:42:29
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29/08/2022 - 10:06:52 0,500 (proposta) 17.263.792/0001-90 - REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O
balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as
PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os
relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de
Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o
comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED
CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de
entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser
apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos
resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do
que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida.
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos. Restante no chat. 22/09/2022 17:26:41

31/08/2022 - 10:01:15 0,540 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:27:35 0,540 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 15:53:10 0,540 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

31/08/2022 - 16:22:34 0,540 (proposta) 38.140.640/0001-70 - A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.4.5. A comprovação da situação financeira da empresa
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas: LG = Ativo Circulante +
Realizável a Longo Prazo /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante, LC =
Ativo Circulante / Passivo Circulante. Pois o mesmo deixou de
apresentar a (SG) SOLVÊNCIA GERAL. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com
ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO,
exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por
servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da
República garante idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados
apresentados na documentação de habilitação deverão conter,
obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do
declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra
forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato
com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); 11.5.3. Restante no chat. 22/09/2022 15:16:26

31/08/2022 - 17:02:39 0,547 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53
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31/08/2022 - 17:48:22 0,450 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:47 0,330 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:21:16 0,540 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 19:45:05 0,540 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 00:30:54 0,547 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 08:01:02 0,547 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22
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01/09/2022 - 08:20:02 0,260 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 23/09/2022 10:41:37

01/09/2022 - 08:36:26 0,210 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 10:01:59 0,440 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:02:12 0,370 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:02:56 0,480 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:03:38 0,270 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

01/09/2022 - 10:04:11 0,190 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:04:27 0,280 34.093.466/0001-09 - DMB -
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante DMB
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 19/09/2022
15:42:29

01/09/2022 - 10:04:31 0,200 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32
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01/09/2022 - 10:09:38 0,315 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

01/09/2022 - 10:09:49 0,400 17.263.792/0001-90 - REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O
balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as
PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os
relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de
Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o
comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED
CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de
entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser
apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos
resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do
que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida.
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos. Restante no chat. 22/09/2022 17:26:41

01/09/2022 - 10:11:31 0,250 17.263.792/0001-90 - REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O
balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as
PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os
relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de
Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o
comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED
CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de
entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser
apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos
resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do
que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida.
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos. Restante no chat. 22/09/2022 17:26:41

0129 - FENOBARBITAL 40MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 40MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL -
GOTAS; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO COM 20 ML
Data Valor CNPJ Situação

29/08/2022 - 09:36:05 12,537 (proposta) 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09
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30/08/2022 - 15:55:56 15,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 10:02:33 12,530 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:27:35 12,530 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 17:48:22 9,050 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:47 6,770 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:21:46 12,530 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 19:45:05 12,530 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 20:41:53 7,750 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41
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01/09/2022 - 08:01:29 12,537 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:01:59 12,520 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:02:00 7,730 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 10:02:09 6,760 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:02:21 6,730 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 10:02:42 6,720 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:03:18 11,000 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:03:25 10,990 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:03:51 6,710 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:04:02 6,700 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:04:12 6,690 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:04:19 6,490 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:04:22 6,680 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:04:26 6,480 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:04:26 6,370 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:04:30 6,460 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 10:04:32 6,360 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:04:35 6,350 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:04:39 6,340 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 10:04:40 4,940 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:04:45 5,850 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:04:51 6,330 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:05:10 5,840 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:05:31 5,720 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:07:43 4,688 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

0130 - FENOBARBITAL SÓDICO 100 MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 100 MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA DE 2 ML
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 10:03:17 4,630 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:27:36 4,630 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 17:48:22 3,290 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35
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31/08/2022 - 18:45:47 4,130 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:22:11 4,630 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 19:45:05 4,630 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:01:59 4,120 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:02:12 3,280 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:02:33 3,110 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:02:42 3,100 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:03:32 4,100 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:04:17 4,090 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:04:43 2,940 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:04:51 2,930 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:04:56 3,010 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32
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01/09/2022 - 10:07:58 2,780 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:08:31 2,770 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:09:27 2,628 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

0131 - FITOMENADIONA (VITAMINA K) 2 ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 10MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA 1 ML
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 15:55:56 6,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 10:04:05 5,230 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:27:36 5,620 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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31/08/2022 - 16:23:09 5,200 (proposta) 38.140.640/0001-70 - A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.4.5. A comprovação da situação financeira da empresa
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas: LG = Ativo Circulante +
Realizável a Longo Prazo /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante, LC =
Ativo Circulante / Passivo Circulante. Pois o mesmo deixou de
apresentar a (SG) SOLVÊNCIA GERAL. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com
ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO,
exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por
servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da
República garante idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados
apresentados na documentação de habilitação deverão conter,
obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do
declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra
forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato
com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); 11.5.3. Restante no chat. 22/09/2022 15:16:26

31/08/2022 - 17:03:05 5,233 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:22 4,680 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:47 3,520 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:22:43 5,230 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 19:45:05 5,230 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:02:17 4,670 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:02:22 4,600 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 10:02:28 3,510 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:02:33 3,490 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 10:02:39 4,590 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:02:51 3,480 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:02:56 3,300 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:03:19 3,290 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:04:22 3,800 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:07:09 1,520 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32
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01/09/2022 - 10:07:27 1,740 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:08:10 1,442 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:11:22 2,850 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

0132 - FLUCONAZOL 150 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 150 MG; FORMA FARMACÊUTICA: CÁPSULA; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: CÁPSULA
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 13:25:34 1,687 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

30/08/2022 - 15:55:56 2,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 09:52:13 1,636 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:26:36 1,630 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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31/08/2022 - 17:03:26 1,637 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:22 0,890 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:47 0,690 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:23:09 1,630 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 19:45:05 1,630 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 20:42:14 0,880 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 08:13:58 1,637 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 08:20:03 0,590 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:24:09

01/09/2022 - 10:02:19 1,620 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:02:22 0,610 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 10:02:29 0,870 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:03:04 1,610 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:03:13 0,540 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:03:26 1,600 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:03:53 1,590 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:04:33 1,580 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:04:40 0,730 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41
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01/09/2022 - 10:05:10 1,570 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:05:42 1,560 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:05:54 1,550 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:06:05 1,540 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:06:23 1,530 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:06:35 1,520 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:07:04 1,510 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:07:10 1,500 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:07:21 1,490 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:07:23 0,500 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32
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01/09/2022 - 10:07:25 1,480 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:07:28 1,470 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:07:38 1,460 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:07:49 1,450 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:08:07 1,440 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:08:15 1,430 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:08:16 1,400 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:08:18 1,420 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:08:21 1,390 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 10:08:22 0,474 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:08:30 1,380 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:08:35 1,370 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:08:39 1,360 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:08:44 1,350 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:08:51 1,340 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:09:00 1,330 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:09:06 1,320 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:09:14 1,310 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:09:52 1,300 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:09:54 1,290 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:11:54 0,525 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

0133 - FOSFATO DE SITAGLIPTINA 50MG+ CLORIDRATO DE METFORMINA 1000MG XR. Especificação : CONCENTRAÇÃO:
50/1000MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 13:26:09 13,080 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

31/08/2022 - 14:27:37 13,080 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 19:23:42 13,080 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 08:14:27 13,080 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:02:18 13,070 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:02:40 13,060 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:02:59 13,050 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:03:19 13,040 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:03:22 13,030 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:03:37 13,020 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:03:58 13,010 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:04:09 13,000 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:04:33 12,990 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:05:12 12,980 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 10:05:18 11,990 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:05:30 12,970 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:05:31 11,980 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

0134 - FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA + SULFATO DE NEOMICINA. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 1MG/ML
+ 3,5MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO OFTÁLMICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 5 ML
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 17:48:22 6,900 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 19:24:06 17,440 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi solicitado a devida
comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de
envio de proposta readequada para o fornecedor DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida pelo pregoeiro para
22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022
11:52:50 - Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes,
informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de
quantitativos com seus devidos cálculos de todos os itens arrematados
pela empresa DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda,
incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas
fiscais com datas recentes (tendo em vista a variação/oscilação do
mercado). Restante no chat. 22/09/2022 16:17:45
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01/09/2022 - 08:14:55 17,440 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

0135 - FUMARATO DE FORMOTEROL DI-HIDRATADO12MCG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 12MCG/DOSE; FORMA
FARMACÊUTICA: CÁPSULAN PARA INALAÇÃO ORAL + INALADOR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO COM 60
DOSES
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 17:48:22 259,800 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 19:24:53 317,840 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi solicitado a devida
comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de
envio de proposta readequada para o fornecedor DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida pelo pregoeiro para
22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022
11:52:50 - Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes,
informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de
quantitativos com seus devidos cálculos de todos os itens arrematados
pela empresa DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda,
incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas
fiscais com datas recentes (tendo em vista a variação/oscilação do
mercado). Restante no chat. 22/09/2022 16:17:54

0136 - FUMARATO DI-HIDRATADO DE FORMOTEROL 12MCG + BUDESONIDA 400MCG. Especificação : CONCENTRAÇÃO:
FUMARATO DI-HIDRATADO DE FORMOTEROL 12MCG + BUDESONIDA 400MCG; FORMA FARMACÊUTICA: CÁPSULA PÓ
INALANTE COM INALADOR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO COM 60 DOSES
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 14:27:37 317,840 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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31/08/2022 - 17:48:22 259,800 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 19:25:30 317,840 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 10:02:17 259,790 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:03:33 245,000 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

0137 - FUROSEMIDA 10 MG / ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 10 MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA 2 ML
Data Valor CNPJ Situação

29/08/2022 - 10:08:05 5,200 (proposta) 17.263.792/0001-90 - REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O
balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as
PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os
relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de
Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o
comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED
CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de
entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser
apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos
resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do
que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida.
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos. Restante no chat. 22/09/2022 17:26:41
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30/08/2022 - 15:55:56 10,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 14:27:37 3,980 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:24:07 3,900 (proposta) 38.140.640/0001-70 - A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.4.5. A comprovação da situação financeira da empresa
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas: LG = Ativo Circulante +
Realizável a Longo Prazo /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante, LC =
Ativo Circulante / Passivo Circulante. Pois o mesmo deixou de
apresentar a (SG) SOLVÊNCIA GERAL. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com
ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO,
exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por
servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da
República garante idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados
apresentados na documentação de habilitação deverão conter,
obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do
declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra
forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato
com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); 11.5.3. Restante no chat. 22/09/2022 15:16:26

31/08/2022 - 17:03:51 3,980 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:22 4,990 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:47 2,000 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32
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31/08/2022 - 19:26:12 3,980 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 19:45:05 3,980 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 08:20:03 1,960 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:02:18 3,890 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:02:22 3,810 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 10:02:32 1,950 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:02:39 3,800 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:03:52 1,840 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:04:04 1,830 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:05:41 1,720 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:05:56 1,710 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 10:08:02 1,150 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:08:31 1,590 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:08:38 1,091 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:09:53 4,200 17.263.792/0001-90 - REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O
balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as
PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os
relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de
Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o
comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED
CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de
entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser
apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos
resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do
que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida.
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos. Restante no chat. 22/09/2022 17:26:41

01/09/2022 - 10:11:45 2,600 17.263.792/0001-90 - REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O
balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as
PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os
relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de
Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o
comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED
CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de
entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser
apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos
resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do
que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida.
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos. Restante no chat. 22/09/2022 17:26:41

01/09/2022 - 10:12:58 3,168 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53
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0138 - FUROSEMIDA 40 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 40 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

29/08/2022 - 09:36:06 0,157 (proposta) 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

30/08/2022 - 13:26:45 0,130 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

30/08/2022 - 15:55:57 1,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 09:53:03 0,156 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 10:05:10 0,150 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:27:38 0,150 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 17:04:12 0,157 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53
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31/08/2022 - 17:48:22 0,190 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:47 0,070 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:26:34 0,150 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 19:45:05 0,150 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:02:19 0,120 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:02:28 0,090 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:04:01 0,110 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:04:22 0,121 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:04:32 0,100 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

0139 - GABAPENTINA 400 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 400 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação
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30/08/2022 - 13:27:16 4,253 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

31/08/2022 - 09:53:42 4,252 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:27:38 4,250 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:12:33 2,240 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de Regularidade do
Profissional Contador (CRC) responsável válida. 11.4.9. Certidão
Simplificada da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com
data de expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de
Abertura do Certame, comprovando o Capital Social/Integralizado de –
NO MÍNIMO, 10% (dez por cento) do valor global arrematado. 11.5.2.
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Portanto, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 22/09/2022
17:04:39

31/08/2022 - 17:48:22 1,490 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:47 1,030 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:27:04 4,250 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 19:45:05 4,250 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 00:02:29 4,000 (proposta) 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 08:15:32 4,253 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:02:20 3,990 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:02:33 1,020 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:03:05 1,010 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:03:17 1,000 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:03:40 0,990 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:03:47 0,980 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:04:04 0,920 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35
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01/09/2022 - 10:04:11 0,970 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:04:12 0,910 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:04:27 0,900 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:04:33 0,890 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:04:51 0,840 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:04:59 0,830 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:05:12 0,880 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:05:32 0,820 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 10:05:42 0,760 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:05:44 0,810 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:05:57 0,750 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:06:03 0,800 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:07:14 0,740 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:07:29 0,730 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:08:39 3,610 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:09:02 0,692 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:09:34 0,710 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 10:10:28 0,680 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:11:00 0,645 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:11:15 0,630 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:11:32 0,620 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:13:03 0,588 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

0140 - GLICLAZIDA 60 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 60 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO DE
LIBERAÇÃO PROLONGADA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
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Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 13:27:37 3,000 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

31/08/2022 - 09:55:00 3,000 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 17:48:22 0,820 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:47 4,030 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:27:32 3,000 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 08:16:00 3,000 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22
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01/09/2022 - 08:20:03 0,490 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:24:17

01/09/2022 - 10:02:47 2,990 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:04:25 0,450 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:08:47 2,550 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:08:55 2,540 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

0141 - GLICOSE 50%. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 50% DE GLICOSE; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA 10 ML
Data Valor CNPJ Situação

29/08/2022 - 09:36:08 1,477 (proposta) 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09
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30/08/2022 - 13:28:11 1,477 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

30/08/2022 - 15:55:57 4,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 10:07:18 1,470 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:27:38 1,470 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 15:53:37 1,470 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

31/08/2022 - 17:04:42 1,477 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:22 1,130 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35
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31/08/2022 - 18:45:47 0,900 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:28:08 1,470 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 19:45:05 1,470 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 20:42:41 0,830 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 00:30:54 1,477 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 08:20:03 0,590 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:24:27

01/09/2022 - 10:02:42 0,840 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49
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01/09/2022 - 10:02:59 1,460 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:03:17 0,780 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:03:22 1,120 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:04:01 0,890 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:04:50 0,690 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 10:04:50 1,300 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:05:15 1,290 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:05:55 0,540 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:05:55 0,790 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

01/09/2022 - 10:06:18 0,850 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09
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01/09/2022 - 10:09:52 0,660 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

0142 - HALOPERIDOL 2 MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 2 MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL -
GOTAS; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 20 ML
Data Valor CNPJ Situação

29/08/2022 - 09:36:07 11,940 (proposta) 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

31/08/2022 - 09:56:06 11,940 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 10:08:02 11,940 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:27:39 11,940 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 15:54:14 11,940 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

31/08/2022 - 17:48:22 8,600 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:47 7,520 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32
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31/08/2022 - 19:28:35 11,940 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 19:45:05 11,940 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 20:42:56 4,990 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 08:16:31 11,940 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:03:00 11,930 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:03:18 5,650 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:04:01 7,510 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:05:14 11,000 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:05:42 10,990 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:06:11 4,070 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45
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01/09/2022 - 10:06:32 4,720 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:06:51 3,850 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:07:06 6,200 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:07:43 4,160 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 10:09:05 10,150 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:09:11 10,140 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:10:01 5,490 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

0143 - HALOPERIDOL 5 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 5MG; FORMA FARMACÊUTICA: CÁPSULA; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: CÁPSULA
Data Valor CNPJ Situação
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30/08/2022 - 15:55:57 2,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 09:56:39 0,656 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 10:08:56 0,650 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:27:39 0,650 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 15:54:49 0,650 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

31/08/2022 - 17:05:05 0,657 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:22 0,420 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35
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31/08/2022 - 18:45:47 0,420 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:29:00 0,650 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 19:45:05 0,650 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 20:43:13 0,320 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 08:17:03 0,657 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 08:20:03 0,350 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:24:34

01/09/2022 - 10:02:42 0,560 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 10:03:07 0,640 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:03:20 0,370 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 10:03:26 0,550 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:05:25 0,590 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:06:44 0,340 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

01/09/2022 - 10:07:03 0,290 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:07:23 0,270 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 10:10:12 0,310 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:11:29 0,240 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

0144 - HALOPERIDOL 5 MG / ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 5 MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA 1 ML
Data Valor CNPJ Situação
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30/08/2022 - 15:55:57 15,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 14:27:39 12,420 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:24:43 12,400 (proposta) 38.140.640/0001-70 - A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.4.5. A comprovação da situação financeira da empresa
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas: LG = Ativo Circulante +
Realizável a Longo Prazo /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante, LC =
Ativo Circulante / Passivo Circulante. Pois o mesmo deixou de
apresentar a (SG) SOLVÊNCIA GERAL. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com
ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO,
exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por
servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da
República garante idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados
apresentados na documentação de habilitação deverão conter,
obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do
declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra
forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato
com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); 11.5.3. Restante no chat. 22/09/2022 15:16:26

31/08/2022 - 17:05:28 12,427 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:22 7,730 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:47 7,000 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32
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31/08/2022 - 19:30:31 12,420 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 19:45:05 12,420 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 08:17:38 12,427 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:02:42 7,710 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 10:03:07 12,390 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:03:22 6,990 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:07:15 6,620 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:07:29 6,610 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 10:07:50 6,600 38.140.640/0001-70 - A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.4.5. A comprovação da situação financeira da empresa
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas: LG = Ativo Circulante +
Realizável a Longo Prazo /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante, LC =
Ativo Circulante / Passivo Circulante. Pois o mesmo deixou de
apresentar a (SG) SOLVÊNCIA GERAL. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com
ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO,
exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por
servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da
República garante idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados
apresentados na documentação de habilitação deverão conter,
obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do
declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra
forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato
com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); 11.5.3. Restante no chat. 22/09/2022 15:16:26

01/09/2022 - 10:08:06 6,510 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:08:10 6,590 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:08:39 6,500 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:09:44 6,100 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:09:56 6,090 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:10:47 5,110 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32
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01/09/2022 - 10:10:52 6,060 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:10:59 5,610 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:11:54 4,830 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

0145 - HEDERA HELIX L 7MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 7MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: XAROPE; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: FRASCO 100 ML
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 09:57:14 16,462 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 10:09:50 16,460 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:27:40 16,460 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 17:48:22 37,390 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35
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31/08/2022 - 19:31:05 16,460 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 10:03:08 16,450 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:05:59 15,000 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:06:06 14,990 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:07:27 14,210 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:07:30 14,200 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:09:26 14,000 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:09:52 13,990 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

0146 - HEMIFUMARATO DE BISOPROLOL 10 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 10 MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 13:28:48 7,307 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/10/2022 às 08:42:23.
Código verificador: 39AEED

Página 593 de 1279

31/08/2022 - 09:57:55 7,306 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:27:40 7,300 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 19:31:34 7,300 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 10:03:08 7,290 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:03:22 7,280 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:03:26 7,270 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:03:40 7,260 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:03:59 7,250 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:04:11 7,240 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:04:33 7,230 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:05:14 7,220 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:05:30 7,210 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:05:38 7,200 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:05:47 7,190 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:05:54 7,180 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:06:05 7,170 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:06:11 7,160 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:06:18 7,150 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:06:36 7,140 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:06:41 7,130 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:06:53 7,120 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:06:58 7,110 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:07:05 7,100 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:07:10 7,090 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:07:15 7,080 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:07:16 7,070 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:07:21 7,060 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:07:22 7,050 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:07:25 7,040 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:07:26 7,030 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:07:29 7,020 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:07:38 7,010 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:07:49 7,000 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:07:59 6,990 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:08:11 6,980 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:08:18 6,970 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:08:21 6,960 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:08:30 6,950 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:08:32 6,940 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:08:39 6,930 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:08:44 6,920 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:08:52 6,910 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:08:56 6,900 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:09:02 6,890 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:09:14 6,880 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:09:17 6,870 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:09:25 6,860 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:09:45 6,200 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02
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01/09/2022 - 10:09:51 6,190 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:09:52 6,850 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:10:15 6,180 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:10:23 6,170 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:10:53 6,160 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:11:07 6,150 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:11:24 6,140 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:11:36 6,130 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:11:42 6,120 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:11:44 6,110 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:11:49 6,100 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:11:55 6,090 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:12:02 6,080 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:12:05 6,070 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:12:06 6,060 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:12:08 6,050 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:12:12 6,040 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:12:16 6,030 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:12:17 6,020 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:12:21 6,010 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:12:30 6,000 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:12:42 5,990 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:12:46 5,980 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:13:01 5,970 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:13:05 5,960 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:13:15 5,950 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:13:22 5,940 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:13:41 5,930 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:13:43 5,920 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:13:55 5,910 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:14:06 5,900 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:14:23 5,890 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:14:31 5,880 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:14:39 5,870 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:14:41 5,860 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:14:45 5,850 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:14:51 5,840 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:15:03 5,830 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

0147 - HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 100MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 100MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO REVESTIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/10/2022 às 08:42:23.
Código verificador: 39AEED

Página 602 de 1279

30/08/2022 - 15:55:57 3,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 09:58:32 1,616 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 10:11:14 1,610 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:27:40 1,760 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 17:48:22 1,590 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:47 0,840 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:31:58 1,610 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 19:45:05 1,610 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 00:02:32 1,600 (proposta) 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 00:30:59 1,617 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 08:18:10 1,617 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:02:42 1,560 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 10:03:11 1,580 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:03:22 0,830 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 10:03:26 1,550 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:07:37 0,770 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:07:49 0,760 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:09:55 1,370 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:10:33 1,360 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:10:53 1,350 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:10:56 0,610 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:10:57 0,710 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:11:06 1,340 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:11:25 1,330 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:11:37 1,320 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:11:51 1,310 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:12:02 1,300 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:12:18 1,290 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:13:26 0,578 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/10/2022 às 08:42:23.
Código verificador: 39AEED

Página 606 de 1279

01/09/2022 - 10:15:17 1,540 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

0148 - HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 25MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO REVESTIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 13:29:14 0,767 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

30/08/2022 - 15:55:57 2,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 09:59:15 0,766 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 10:12:03 0,760 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:27:40 0,760 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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31/08/2022 - 17:48:22 0,630 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:47 0,420 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:32:24 0,760 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 19:45:05 0,760 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 00:30:54 0,767 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 10:02:41 0,580 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 10:03:20 0,620 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:03:24 0,570 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:03:25 0,410 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:06:53 0,700 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:07:50 0,370 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:08:10 0,360 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:10:04 0,650 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:11:11 0,310 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:11:20 0,300 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

0149 - HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 50MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 13:29:51 0,080 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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31/08/2022 - 09:59:48 0,166 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 10:12:36 0,160 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:27:41 0,160 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 17:05:55 0,167 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:22 0,390 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:47 0,090 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:32:47 0,160 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 19:45:05 0,160 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 08:18:43 0,167 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:03:20 0,150 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:03:25 0,070 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:08:03 0,130 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:10:15 0,140 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

0150 - HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG/ML FRASCO 150ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 60MG/ML; FORMA
FARMACEUTICA: SUSPENSÃO ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 150 ML
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 15:55:58 6,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49
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31/08/2022 - 10:00:36 5,942 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 10:13:30 5,940 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:27:41 5,940 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 17:48:22 9,970 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:47 4,500 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:33:17 5,940 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 19:45:05 5,940 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 08:19:16 5,943 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:03:20 5,930 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:03:25 5,200 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 10:03:59 5,190 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:08:07 4,260 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:08:15 5,400 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:10:25 5,050 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:10:53 5,040 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:11:27 3,290 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

0151 - IBUPROFENO 300 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 300 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 13:30:22 0,473 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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30/08/2022 - 15:55:58 2,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 10:01:35 0,472 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 10:15:13 0,470 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:27:42 0,560 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 15:55:42 0,470 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

31/08/2022 - 17:06:18 0,473 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:22 0,510 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35
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31/08/2022 - 18:45:47 0,250 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:34:09 0,470 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 19:45:05 0,470 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 08:19:45 0,473 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 08:37:18 0,170 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 10:03:05 0,390 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 10:03:25 0,460 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:03:27 0,380 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:03:56 0,370 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:07:15 0,210 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

01/09/2022 - 10:08:31 0,150 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:08:44 0,160 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:08:54 0,450 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:10:45 0,400 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

0152 - IBUPROFENO 50MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 50 MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO ORAL;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 30 ML
Data Valor CNPJ Situação
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30/08/2022 - 13:30:52 3,707 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

31/08/2022 - 10:02:11 3,706 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 10:16:00 3,700 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:27:42 3,700 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 15:56:48 3,700 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

31/08/2022 - 17:06:38 3,010 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:22 7,380 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:47 3,350 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32
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31/08/2022 - 19:34:39 3,700 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 19:45:05 3,700 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 20:43:53 3,080 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 08:20:03 2,800 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:24:46

01/09/2022 - 10:03:25 3,690 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:03:27 3,000 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:05:11 2,570 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 10:06:01 3,450 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:06:15 3,440 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 10:07:27 3,100 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

01/09/2022 - 10:08:32 0,245 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:08:44 2,420 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:08:57 0,210 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:10:54 3,150 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

0153 - IBUPROFENO 600 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 600 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 13:31:38 0,437 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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30/08/2022 - 15:55:58 2,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 10:02:40 0,436 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 10:16:45 0,430 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:27:11 0,430 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 15:57:09 0,430 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

31/08/2022 - 16:12:33 0,230 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de Regularidade do
Profissional Contador (CRC) responsável válida. 11.4.9. Certidão
Simplificada da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com
data de expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de
Abertura do Certame, comprovando o Capital Social/Integralizado de –
NO MÍNIMO, 10% (dez por cento) do valor global arrematado. 11.5.2.
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Portanto, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 22/09/2022
17:04:39
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31/08/2022 - 17:07:00 0,437 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:22 0,420 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:47 0,250 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:35:03 0,430 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 19:45:05 0,430 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 00:30:59 0,437 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 08:20:17 0,437 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22
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01/09/2022 - 10:03:05 0,370 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 10:03:26 0,410 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:03:27 0,360 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:03:36 0,300 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:06:26 0,390 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:06:55 0,380 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:07:45 0,290 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

01/09/2022 - 10:08:18 0,200 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32
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0154 - IMUNOGLOBULINA HUMANA, TIPO ANTI RHO(D). Especificação : CONCENTRAÇÃO: 300MCG; FORMA
FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA COM 2ML
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 14:27:42 413,330 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 18:45:47 368,660 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:35:34 413,300 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 10:03:27 368,650 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:08:06 269,000 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

0155 - INDAPAMIDA 1,5MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 1,5MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO DE
LIBERAÇÃO PROLONGADA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 13:32:10 2,673 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

31/08/2022 - 10:03:33 2,672 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:27:43 2,670 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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31/08/2022 - 17:48:22 0,660 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 19:35:59 2,670 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 00:30:57 2,673 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 10:03:26 0,650 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:03:28 2,660 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:09:18 0,600 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35
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01/09/2022 - 10:09:37 0,590 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:11:15 2,270 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:11:24 2,260 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:12:41 0,540 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:12:54 0,530 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:14:24 0,502 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35
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01/09/2022 - 10:14:32 0,490 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:16:30 0,465 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:16:33 0,450 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:17:30 0,427 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:17:38 0,410 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:18:11 0,389 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35
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21/09/2022 - 11:22:03 2,250 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

0156 - INDAPAMIDA 2,5MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 2,5MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 13:32:45 3,270 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

31/08/2022 - 10:04:42 3,270 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:27:43 3,270 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 17:48:22 2,150 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 19:36:24 3,270 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33
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01/09/2022 - 10:03:27 2,140 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:03:27 3,260 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:09:35 2,020 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:09:42 2,010 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:11:23 2,780 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:11:28 2,770 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

21/09/2022 - 11:22:17 2,760 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

0157 - IODETO DE POTÁSSIO 20MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 20MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: XAROPE;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 100 ML
Data Valor CNPJ Situação
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31/08/2022 - 10:06:54 8,612 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:21:33 28,000 (proposta) 04.162.170/0001-23 - Estratti Vegetali
Farmacia e Manipulação Eireli

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973; 11.5.3. Autorizações
de Funcionamento (AFE) expedido pela ANVISA e cópia da sua
publicação no Diário Oficial da União (DOU) acrescentada das
atividades para armazenar, expedir, distribuir e transportar
medicamentos comuns e sujeitos a controle especial, produtos para
saúde e saneantes; ou contrato com empresa transportadora que
possua Autorização para tal. A Autorização de Funcionamento deverá
estar na vigência do Prazo de Validade, de acordo com a Medida
Provisória nº 2190-34/01. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022
10:49:11

31/08/2022 - 14:27:43 9,290 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 17:48:22 12,490 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:47 9,460 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:36:50 8,610 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 19:45:05 8,610 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:03:28 8,600 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:03:36 8,590 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:03:59 8,580 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:04:14 8,570 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 10:04:22 8,560 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:04:28 8,550 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:04:33 8,540 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:04:39 8,530 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:04:59 8,520 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:05:08 8,510 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:05:32 8,500 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:05:49 8,490 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:05:59 8,480 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:06:10 8,470 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:06:11 8,460 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:06:37 8,450 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:06:43 8,440 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:07:00 8,430 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:07:04 8,420 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:07:16 8,410 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:07:17 8,400 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:07:32 8,390 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:07:38 8,380 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:07:49 6,910 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:07:59 6,900 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:08:20 6,890 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:09:56 6,520 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:10:21 6,510 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 10:10:56 6,160 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:11:09 6,150 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:11:31 7,320 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:12:22 5,820 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:12:43 5,810 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:14:41 5,513 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:14:43 5,650 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

0158 - ITRACONAZOL 100 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 100 MG; FORMA FARMACÊUTICA: CÁPSULA; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: CÁPSULA
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 13:33:13 2,293 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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30/08/2022 - 15:55:58 5,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 10:07:33 2,292 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 10:18:35 2,290 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:22:10 1,000 (proposta) 04.162.170/0001-23 - Estratti Vegetali
Farmacia e Manipulação Eireli

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973; 11.5.3. Autorizações
de Funcionamento (AFE) expedido pela ANVISA e cópia da sua
publicação no Diário Oficial da União (DOU) acrescentada das
atividades para armazenar, expedir, distribuir e transportar
medicamentos comuns e sujeitos a controle especial, produtos para
saúde e saneantes; ou contrato com empresa transportadora que
possua Autorização para tal. A Autorização de Funcionamento deverá
estar na vigência do Prazo de Validade, de acordo com a Medida
Provisória nº 2190-34/01. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022
10:49:11

31/08/2022 - 14:27:43 2,600 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 17:07:25 2,293 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53
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31/08/2022 - 17:48:22 2,690 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:47 1,650 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:37:14 2,290 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 19:45:05 2,290 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 20:44:11 1,330 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 00:30:54 2,293 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 08:20:03 1,400 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:24:54
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01/09/2022 - 08:20:44 2,293 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:03:05 1,600 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 10:03:28 1,640 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:03:29 2,280 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:03:39 1,690 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:06:28 1,200 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:06:53 1,990 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:06:58 1,980 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:09:59 1,110 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41
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01/09/2022 - 10:11:45 1,950 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:11:49 1,940 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

0159 - IVERMECTINA 6 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 6MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

29/08/2022 - 10:10:53 2,000 (proposta) 17.263.792/0001-90 - REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O
balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as
PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os
relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de
Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o
comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED
CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de
entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser
apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos
resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do
que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida.
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos. Restante no chat. 22/09/2022 17:26:41

30/08/2022 - 13:33:38 1,857 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

30/08/2022 - 15:55:58 3,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49
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31/08/2022 - 10:08:12 1,856 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 10:19:09 1,850 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:27:44 1,850 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:25:16 1,800 (proposta) 38.140.640/0001-70 - A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.4.5. A comprovação da situação financeira da empresa
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas: LG = Ativo Circulante +
Realizável a Longo Prazo /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante, LC =
Ativo Circulante / Passivo Circulante. Pois o mesmo deixou de
apresentar a (SG) SOLVÊNCIA GERAL. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com
ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO,
exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por
servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da
República garante idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados
apresentados na documentação de habilitação deverão conter,
obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do
declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra
forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato
com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); 11.5.3. Restante no chat. 22/09/2022 15:16:26

31/08/2022 - 17:07:46 1,857 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:22 2,030 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:47 1,860 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32
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31/08/2022 - 19:37:36 1,850 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 19:45:05 1,850 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 00:30:54 1,857 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 08:20:04 0,540 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:25:05

01/09/2022 - 10:03:05 1,750 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 10:03:28 1,740 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:03:29 1,790 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 10:03:39 1,560 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:03:56 1,730 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:04:11 1,550 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:04:34 1,540 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:05:17 1,530 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:05:42 1,520 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:05:56 1,510 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:06:11 1,500 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:06:39 1,490 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:06:48 1,480 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:07:05 1,470 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:07:30 1,360 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:07:49 1,350 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:08:58 1,810 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:10:34 0,500 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:10:47 1,400 17.263.792/0001-90 - REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O
balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as
PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os
relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de
Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o
comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED
CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de
entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser
apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos
resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do
que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida.
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos. Restante no chat. 22/09/2022 17:26:41
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01/09/2022 - 10:11:53 1,580 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

0160 - LAMOTRIGINA 100 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 100MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 15:55:58 2,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 10:12:52 0,982 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:27:44 0,980 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 17:48:22 1,290 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:47 4,180 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32
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31/08/2022 - 19:38:05 0,980 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 19:45:05 0,980 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 00:30:57 0,983 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 10:03:28 0,970 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:03:35 0,960 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 10:03:45 0,950 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28
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01/09/2022 - 10:04:06 0,940 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:04:22 0,930 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:04:28 0,920 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:04:39 0,910 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:04:46 0,900 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:04:59 0,890 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:05:13 0,880 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:05:32 3,050 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:05:34 0,870 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:05:49 0,860 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:05:58 0,850 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:06:10 0,840 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:06:20 0,830 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:06:41 0,820 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:06:48 0,810 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:07:03 0,800 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:07:04 0,790 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:07:16 0,780 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:10:14 0,730 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:10:41 0,720 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

0161 - LEFLUNOMIDA 20 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 20MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação
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30/08/2022 - 15:55:58 40,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 10:14:01 38,480 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:27:44 38,480 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 17:48:22 14,670 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:14:12 13,670 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 10:14:14 38,470 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:14:53 32,700 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:14:56 12,972 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:15:02 11,970 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 10:16:45 11,359 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/10/2022 às 08:42:23.
Código verificador: 39AEED

Página 644 de 1279

01/09/2022 - 10:16:57 10,350 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 10:17:44 9,822 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

0162 - LEVETIRACETAM 100MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 100MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO COM 100 ML
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 10:14:42 138,420 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:27:45 138,430 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 18:45:47 9,190 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:43:12 138,430 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33
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01/09/2022 - 08:22:00 138,430 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:14:14 138,410 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:15:02 117,660 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:15:32 117,650 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

0163 - LEVODOPA 200 MG + CLORIDRATO BENSERAZIDA 50 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 200MG + 50MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO COM CAMADA TRIPLA E LIBERAÇÃO MODIFICADA DUPLA; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

26/08/2022 - 14:06:30 6,500 (proposta) 34.093.466/0001-09 - DMB -
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante DMB
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 19/09/2022
15:42:29

29/08/2022 - 09:36:07 6,977 (proposta) 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

31/08/2022 - 10:15:35 6,976 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02
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31/08/2022 - 14:27:45 6,970 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:25:55 6,900 (proposta) 38.140.640/0001-70 - A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.4.5. A comprovação da situação financeira da empresa
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas: LG = Ativo Circulante +
Realizável a Longo Prazo /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante, LC =
Ativo Circulante / Passivo Circulante. Pois o mesmo deixou de
apresentar a (SG) SOLVÊNCIA GERAL. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com
ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO,
exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por
servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da
República garante idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados
apresentados na documentação de habilitação deverão conter,
obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do
declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra
forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato
com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); 11.5.3. Restante no chat. 22/09/2022 15:16:26

31/08/2022 - 19:45:02 6,970 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 00:02:32 6,900 (proposta) 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 08:20:04 2,530 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:25:16

01/09/2022 - 10:14:09 6,490 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:14:14 6,480 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:14:15 6,470 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:14:19 6,460 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:14:21 6,450 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:14:23 6,440 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:14:24 6,430 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:14:31 6,420 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:14:32 6,410 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:14:34 6,400 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:14:44 6,390 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:14:51 6,380 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:14:55 6,370 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:15:18 6,360 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:15:18 5,930 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:15:32 5,920 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:16:12 5,910 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:16:20 5,900 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:16:26 5,890 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:16:30 5,880 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:16:34 5,870 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:16:40 2,520 34.093.466/0001-09 - DMB -
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante DMB
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 19/09/2022
15:42:29

01/09/2022 - 10:16:43 5,860 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:16:48 5,850 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:16:50 5,840 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:16:54 5,830 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:16:56 5,820 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:16:58 5,810 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:17:01 5,800 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:17:09 5,790 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:17:22 5,780 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:17:29 5,770 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:17:32 5,760 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:17:40 5,750 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:17:48 5,740 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:17:57 5,730 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:18:25 5,720 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:18:44 5,710 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:18:49 5,700 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:18:59 5,690 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:19:33 5,680 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:19:41 5,670 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:19:45 5,660 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:19:54 5,650 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:20:08 5,640 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:20:25 5,630 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:20:31 5,620 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:20:41 5,610 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:20:43 5,600 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:20:52 5,590 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:21:02 5,580 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09
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01/09/2022 - 10:22:27 2,510 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:23:34 2,500 34.093.466/0001-09 - DMB -
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante DMB
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 19/09/2022
15:42:29

01/09/2022 - 10:23:53 2,490 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:24:26 2,480 34.093.466/0001-09 - DMB -
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante DMB
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 19/09/2022
15:42:29

01/09/2022 - 10:24:40 2,470 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54
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0164 - LEVOFLOXACINO 500 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 500MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 13:34:08 2,180 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

30/08/2022 - 15:55:59 3,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 10:16:11 2,180 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 10:20:06 2,180 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:27:45 2,180 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:12:33 2,180 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de Regularidade do
Profissional Contador (CRC) responsável válida. 11.4.9. Certidão
Simplificada da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com
data de expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de
Abertura do Certame, comprovando o Capital Social/Integralizado de –
NO MÍNIMO, 10% (dez por cento) do valor global arrematado. 11.5.2.
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Portanto, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 22/09/2022
17:04:39
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31/08/2022 - 17:48:22 1,280 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:47 0,920 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 2,180 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 19:45:25 2,180 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 08:20:07 0,980 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Válido

01/09/2022 - 08:23:07 2,180 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:14:14 2,170 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:14:16 0,940 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:14:24 0,910 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:14:56 1,500 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09
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01/09/2022 - 10:15:27 1,850 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:15:42 1,840 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:16:36 0,670 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:16:57 0,635 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

0165 - LEVOFLOXACINO 750MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 750MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 13:34:41 12,700 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

31/08/2022 - 10:16:43 12,700 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:27:46 12,700 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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31/08/2022 - 18:45:47 19,540 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:46:07 12,700 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 00:02:32 12,700 (proposta) 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 08:23:39 12,700 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:14:14 12,690 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:14:24 12,680 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:14:31 12,670 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:14:41 12,660 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:14:45 12,650 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:14:54 12,640 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:14:57 12,630 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:15:03 12,620 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:15:18 12,610 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:15:29 12,600 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:15:36 10,790 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:15:42 12,590 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:15:55 10,780 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:16:12 10,770 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:16:16 10,760 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:16:26 10,750 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:16:34 10,740 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:16:39 10,730 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:16:45 14,260 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:16:48 10,720 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:16:54 10,710 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:16:59 10,700 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 10:17:03 10,690 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:17:16 10,680 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:17:18 10,670 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:17:25 10,660 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:17:29 10,650 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:17:38 10,640 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:17:39 10,630 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:17:47 10,620 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:17:57 10,610 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:18:16 10,600 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:18:32 10,590 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:18:45 10,580 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:18:55 10,570 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:19:31 10,560 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:19:34 10,550 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:19:36 10,540 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:19:41 10,530 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:19:46 10,520 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:19:54 10,510 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:20:01 10,500 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:20:06 10,490 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:20:15 10,480 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:20:23 10,470 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:20:33 10,460 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:20:41 10,450 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:20:51 10,440 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:20:56 10,430 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:21:03 10,420 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:21:07 10,410 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:21:16 10,400 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:21:18 10,390 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:21:24 10,380 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:21:29 10,370 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:21:34 10,360 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:21:40 10,350 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:21:47 10,340 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:22:07 10,330 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:22:16 10,320 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:22:39 10,310 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:22:42 10,300 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:22:56 10,290 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:23:04 10,280 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:23:20 10,270 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:23:29 10,260 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:23:49 10,250 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:23:55 10,240 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:24:11 10,230 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:24:13 10,220 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:24:16 10,210 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 10:24:17 10,200 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:24:22 10,190 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:24:24 10,180 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:24:29 10,170 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:24:37 10,160 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:24:42 10,150 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:24:57 10,140 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:25:08 10,130 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 10:25:12 10,120 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:25:16 10,110 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:25:33 10,100 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:25:34 10,090 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:25:50 10,080 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/10/2022 às 08:42:23.
Código verificador: 39AEED

Página 665 de 1279

01/09/2022 - 10:25:52 10,070 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:26:07 10,060 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:26:14 10,050 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:26:39 10,040 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:26:48 10,030 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 10:27:09 10,020 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:27:19 10,010 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:27:34 10,000 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:27:38 9,990 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:28:00 9,980 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54
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01/09/2022 - 10:28:11 9,970 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:28:25 9,960 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:28:47 9,950 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:29:01 9,940 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:29:24 9,930 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 10:29:40 9,920 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:29:56 9,910 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:30:11 9,900 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

0166 - LEVOMEPROMAZINA 100 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 100MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

26/08/2022 - 14:07:30 2,000 (proposta) 34.093.466/0001-09 - DMB -
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante DMB
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 19/09/2022
15:42:29
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30/08/2022 - 15:55:59 3,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 10:17:15 2,270 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 10:28:34 2,270 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:27:46 2,270 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 15:57:43 2,270 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

31/08/2022 - 17:08:14 2,270 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:22 1,470 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35
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31/08/2022 - 18:45:47 1,180 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 2,270 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 19:47:21 2,270 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 20:44:42 1,120 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 00:30:56 2,270 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 08:20:07 0,700 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:25:25

01/09/2022 - 08:24:08 2,270 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22
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01/09/2022 - 10:14:12 1,150 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 10:14:14 1,990 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:14:16 0,830 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:15:09 1,280 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

01/09/2022 - 10:15:14 1,860 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:15:28 0,664 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:15:49 1,850 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:16:19 1,930 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02
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01/09/2022 - 10:16:21 0,650 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

01/09/2022 - 10:16:22 0,829 34.093.466/0001-09 - DMB -
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante DMB
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 19/09/2022
15:42:29

01/09/2022 - 10:16:57 0,860 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:17:13 0,616 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

0167 - LEVOMEPROMAZINA 25 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 25MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 15:55:59 2,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49
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31/08/2022 - 10:18:07 1,202 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 10:29:25 1,200 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:27:47 1,200 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 15:58:10 1,200 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

31/08/2022 - 16:12:33 0,490 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de Regularidade do
Profissional Contador (CRC) responsável válida. 11.4.9. Certidão
Simplificada da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com
data de expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de
Abertura do Certame, comprovando o Capital Social/Integralizado de –
NO MÍNIMO, 10% (dez por cento) do valor global arrematado. 11.5.2.
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Portanto, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 22/09/2022
17:04:39

31/08/2022 - 17:48:22 0,740 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:47 0,660 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 1,200 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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31/08/2022 - 19:49:52 1,200 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 20:44:55 0,580 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 00:30:56 1,203 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 08:20:04 0,590 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 23/09/2022 10:41:49

01/09/2022 - 08:24:32 1,203 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22
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01/09/2022 - 10:14:12 0,650 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 10:14:15 1,190 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:15:25 0,610 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

01/09/2022 - 10:15:29 1,050 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:15:41 0,465 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:16:12 1,040 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:16:17 0,480 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41
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01/09/2022 - 10:16:34 1,020 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:16:40 1,010 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

0168 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 25MCG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 13:35:12 0,973 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

31/08/2022 - 10:19:28 0,972 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:27:47 0,970 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 18:45:47 0,770 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:50:38 0,970 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 08:20:04 0,240 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 10:45:53
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01/09/2022 - 10:14:15 0,960 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:14:27 0,760 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:16:42 0,830 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:16:49 0,820 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:17:24 0,560 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:17:29 0,550 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

0169 - LIRAGLUTIDA 6MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 6MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
INJETÁVEL;CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SISTEMA DE APLICAÇÃO MULTIDOSE E DESCARTÁVEL, QUE PERMITA
APLICAÇÃO NAS DOSAGENS DE 0,6MG, 1,2MG E 1,8MG, PREENCHIDO COM 3ML DE SOLUÇÃO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: UNIDADE DE CANETA
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 10:20:03 314,576 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:27:48 424,410 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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31/08/2022 - 19:51:55 314,670 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 10:14:15 314,560 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:16:57 267,500 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:16:58 267,490 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:26:42 267,480 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

0170 - L-METILFOLATO + ÁCIDO FOLICO. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 360MCG; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 15ML
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 10:20:40 337,900 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:17:11 287,500 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02
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0171 - LOSARTANA POTÁSSICA 100 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 100MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 10:21:28 0,710 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 10:30:37 0,710 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:27:48 0,710 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:12:33 0,710 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de Regularidade do
Profissional Contador (CRC) responsável válida. 11.4.9. Certidão
Simplificada da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com
data de expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de
Abertura do Certame, comprovando o Capital Social/Integralizado de –
NO MÍNIMO, 10% (dez por cento) do valor global arrematado. 11.5.2.
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Portanto, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 22/09/2022
17:04:39

31/08/2022 - 17:08:43 0,710 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:22 0,600 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:47 0,510 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 0,710 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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31/08/2022 - 19:53:11 0,710 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 00:02:30 0,700 (proposta) 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 08:25:05 0,710 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:14:31 0,590 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:14:37 0,500 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:15:53 0,474 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:15:56 0,610 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:16:02 0,460 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:17:31 0,370 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32
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01/09/2022 - 10:17:54 0,200 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

01/09/2022 - 10:17:54 0,440 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:18:47 0,189 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:20:34 0,150 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

01/09/2022 - 10:21:15 0,130 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:22:44 0,430 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:22:45 0,120 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53
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01/09/2022 - 10:23:04 0,110 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

0172 - LOSARTANA POTÁSSICA 25 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 25MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 13:35:41 3,087 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

31/08/2022 - 10:22:03 3,086 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 18:45:47 1,520 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:54:31 3,080 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi solicitado a devida
comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de
envio de proposta readequada para o fornecedor DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida pelo pregoeiro para
22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022
11:52:50 - Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes,
informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de
quantitativos com seus devidos cálculos de todos os itens arrematados
pela empresa DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda,
incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas
fiscais com datas recentes (tendo em vista a variação/oscilação do
mercado). Restante no chat. 22/09/2022 16:18:02
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01/09/2022 - 10:14:41 1,510 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:17:39 1,110 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:17:39 2,620 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

0173 - LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 50MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

26/08/2022 - 14:08:13 0,090 (proposta) 34.093.466/0001-09 - DMB -
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante DMB
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 19/09/2022
15:42:29

29/08/2022 - 10:12:43 0,200 (proposta) 17.263.792/0001-90 - REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O
balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as
PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os
relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de
Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o
comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED
CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de
entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser
apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos
resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do
que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida.
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos. Restante no chat. 22/09/2022 17:26:41
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30/08/2022 - 15:55:59 1,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 10:23:16 0,176 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 10:31:16 0,170 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:27:48 0,170 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 15:58:39 0,170 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

31/08/2022 - 16:12:33 0,070 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - A licitante MCW PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 10:55:18
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31/08/2022 - 16:27:08 0,100 (proposta) 38.140.640/0001-70 - A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.4.5. A comprovação da situação financeira da empresa
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas: LG = Ativo Circulante +
Realizável a Longo Prazo /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante, LC =
Ativo Circulante / Passivo Circulante. Pois o mesmo deixou de
apresentar a (SG) SOLVÊNCIA GERAL. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com
ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO,
exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por
servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da
República garante idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados
apresentados na documentação de habilitação deverão conter,
obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do
declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra
forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato
com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); 11.5.3. Restante no chat. 22/09/2022 15:16:26

31/08/2022 - 17:09:06 0,177 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:22 0,150 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:47 0,120 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 0,170 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 19:55:06 0,170 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33
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01/09/2022 - 00:02:30 0,170 (proposta) 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 08:20:08 0,130 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Válido

01/09/2022 - 08:25:31 0,177 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 08:37:47 0,090 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 10:14:31 0,140 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:14:37 0,080 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:16:07 0,110 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

01/09/2022 - 10:16:18 0,160 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:18:43 0,092 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53
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0174 - MALEATO DE METILERGOMETRINA 0,2MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 0,2MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA 1 ML
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 14:27:48 4,900 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 18:45:47 3,280 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:55:30 4,900 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 10:14:31 4,890 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

0175 - MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 0,4MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO COM 120 ML
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 10:23:51 3,590 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 10:32:32 3,590 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:27:48 3,600 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 17:09:29 3,590 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/10/2022 às 08:42:23.
Código verificador: 39AEED

Página 688 de 1279

31/08/2022 - 17:48:22 4,490 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:47 2,500 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 3,590 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 19:55:55 3,590 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 00:30:59 3,590 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 08:20:08 2,800 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:14:31 3,580 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:14:37 2,490 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:16:08 2,363 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:16:28 2,370 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 10:16:38 3,200 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:16:45 3,190 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:18:08 3,050 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:18:15 1,830 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:18:23 3,040 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:19:06 1,736 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:19:17 2,535 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

0176 - MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 2MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação
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30/08/2022 - 15:55:59 1,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 10:24:19 0,210 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 10:33:31 0,210 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:27:49 0,210 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 17:09:51 0,210 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:22 0,180 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 0,070 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 0,210 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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31/08/2022 - 19:56:21 0,210 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 08:19:16 0,120 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Válido

01/09/2022 - 08:25:56 0,210 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:14:31 0,170 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:14:37 0,060 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:15:36 0,040 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:15:50 0,050 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:19:53 0,090 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

0177 - MALEATO DE TIMOLOL 2,5MG/ML(0,25%). Especificação : CONCENTRAÇÃO: 2,5MG/ML (0,25%); FORMA
FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO OFTÁLMICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 5 ML
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 13:36:15 20,710 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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31/08/2022 - 10:24:58 20,710 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 17:48:22 15,710 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 19:56:47 20,710 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi solicitado a devida
comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de
envio de proposta readequada para o fornecedor DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida pelo pregoeiro para
22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022
11:52:50 - Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes,
informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de
quantitativos com seus devidos cálculos de todos os itens arrematados
pela empresa DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda,
incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas
fiscais com datas recentes (tendo em vista a variação/oscilação do
mercado). Restante no chat. 22/09/2022 16:18:09

01/09/2022 - 10:14:41 15,700 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:15:49 14,880 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35
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01/09/2022 - 10:16:05 14,870 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:16:59 14,100 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:16:59 14,090 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:18:35 17,600 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:20:19 13,466 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:20:32 13,450 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 10:21:38 12,764 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:21:48 12,750 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:22:36 12,099 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:22:56 12,080 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:23:19 11,450 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:23:37 11,440 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 10:24:35 10,856 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:24:43 10,840 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:25:07 10,287 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:25:11 10,270 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

0178 - MEBENDAZOL 20MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 20MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO ORAL;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 30 ML
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 10:25:40 3,392 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 10:35:42 3,390 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09
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31/08/2022 - 14:27:49 3,390 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 17:10:12 2,400 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:22 3,600 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 2,060 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 3,390 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 19:57:24 3,390 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 20:45:36 2,450 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 08:20:08 1,960 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:25:44

01/09/2022 - 10:14:31 3,380 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:16:44 2,990 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:16:49 2,980 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:17:08 1,850 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:18:09 2,040 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 10:18:35 1,500 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:18:45 2,880 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:19:02 2,870 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:22:24 1,423 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

0179 - MELOXICAN 15 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 15MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação
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31/08/2022 - 10:26:12 0,450 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 10:39:56 0,450 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:26:47 0,450 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 17:48:22 0,330 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 0,140 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:58:25 0,450 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 10:14:31 0,440 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:16:04 0,120 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/10/2022 às 08:42:23.
Código verificador: 39AEED

Página 699 de 1279

01/09/2022 - 10:16:54 0,250 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:19:05 0,380 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:19:06 0,100 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:19:18 0,370 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

0180 - METEFORMINA XR 500MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 500MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO DE
LIBERAÇÃO PROLONGADA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 10:26:56 0,222 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:26:37 0,340 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 17:48:22 0,270 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 19:58:50 0,220 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33
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01/09/2022 - 10:14:32 0,210 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:16:13 0,180 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:16:17 0,170 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:19:22 0,190 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

0181 - METRONIDAZOL 100MG/G + NISTATINA 20.000UI/G. Especificação : METRONIDAZOL, APRESENTAÇÃO ASSOCIADO
COM NISTATINA CONCENTRAÇÃO: 100MG + 20.000UI/G; FORMA FARMACÊUTICA: CREME VAGINAL; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: BISNAGA 60G
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 13:36:49 16,027 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

31/08/2022 - 10:29:12 16,026 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 10:40:34 16,020 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:26:47 16,020 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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31/08/2022 - 16:12:33 16,020 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de Regularidade do
Profissional Contador (CRC) responsável válida. 11.4.9. Certidão
Simplificada da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com
data de expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de
Abertura do Certame, comprovando o Capital Social/Integralizado de –
NO MÍNIMO, 10% (dez por cento) do valor global arrematado. 11.5.2.
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Portanto, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 22/09/2022
17:04:39

31/08/2022 - 17:48:22 15,340 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 17,000 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 16,020 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 20:00:42 16,000 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 08:26:29 16,027 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:14:44 15,330 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:14:45 15,320 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:14:53 15,310 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 10:15:03 15,300 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:15:19 15,290 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:15:36 15,280 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:15:49 15,270 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:16:02 15,260 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:16:05 15,250 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:16:17 15,240 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:16:23 15,230 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:16:26 15,220 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:16:34 14,430 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:16:36 15,210 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 10:16:39 14,420 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:16:44 14,410 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:16:49 14,400 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:16:55 14,390 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:16:59 14,380 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:17:04 14,370 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:17:07 13,990 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:17:10 13,980 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:17:17 13,970 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 10:17:28 13,260 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:17:30 13,960 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:17:33 13,250 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:17:38 13,950 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:18:01 13,190 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:18:03 13,240 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:18:12 13,180 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:18:31 13,170 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:18:44 13,160 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:19:15 13,090 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:19:21 13,150 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:19:23 13,080 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:19:28 12,410 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:19:32 13,620 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:19:46 12,400 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:22:46 11,750 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:22:48 11,740 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:24:15 11,130 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:24:19 11,380 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

0182 - METRONIDAZOL 250 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 250MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 13:37:13 0,330 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/10/2022 às 08:42:23.
Código verificador: 39AEED

Página 706 de 1279

30/08/2022 - 15:56:00 1,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 10:29:53 0,330 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 10:41:46 0,330 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:26:48 0,340 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 15:59:09 0,330 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

31/08/2022 - 16:12:33 0,180 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de Regularidade do
Profissional Contador (CRC) responsável válida. 11.4.9. Certidão
Simplificada da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com
data de expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de
Abertura do Certame, comprovando o Capital Social/Integralizado de –
NO MÍNIMO, 10% (dez por cento) do valor global arrematado. 11.5.2.
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Portanto, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 22/09/2022
17:04:39
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31/08/2022 - 17:48:22 0,310 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 0,200 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:05 0,330 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 20:01:40 0,330 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 08:26:53 0,330 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 08:38:17 0,210 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 10:14:44 0,230 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:14:45 0,300 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:14:55 0,320 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 10:16:31 0,280 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

01/09/2022 - 10:16:34 0,270 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:16:43 0,160 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:17:23 0,290 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:19:30 0,150 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

0183 - METRONIDAZOL 400 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 400MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 10:30:37 0,700 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:26:48 0,730 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:52:44 0,700 (proposta) 32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO
ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS HOSPITALAR - LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A J
COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALAR, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2.
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:07:44
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31/08/2022 - 18:45:48 0,540 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 20:02:06 0,700 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 00:30:57 0,700 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 08:20:11 0,350 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:26:00

01/09/2022 - 08:27:18 0,700 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:14:45 0,690 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:18:29 0,340 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:19:30 0,390 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:19:53 0,590 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:20:00 0,580 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

0184 - MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 10 MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 10MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA 1 ML
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 14:26:49 5,500 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 20:02:31 5,500 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 10:14:45 5,490 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

0185 - MONONITRATO DE TIAMINA + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA E CIANOCOBOLAMINA. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 5.000MCG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação
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31/08/2022 - 10:31:12 6,380 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:26:49 6,380 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 17:48:22 2,600 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 20:03:03 6,380 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 10:14:45 6,370 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:20:21 5,420 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:20:25 5,410 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

21/09/2022 - 11:22:33 5,400 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

0186 - MUPIROCINA 20MG/G. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 20MG/G; FORMA FARMACÊUTICA: POMADA; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: BISNAGA 15G
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Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 13:37:46 44,037 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

31/08/2022 - 10:31:43 44,036 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:26:49 44,030 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:12:33 31,060 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de Regularidade do
Profissional Contador (CRC) responsável válida. 11.4.9. Certidão
Simplificada da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com
data de expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de
Abertura do Certame, comprovando o Capital Social/Integralizado de –
NO MÍNIMO, 10% (dez por cento) do valor global arrematado. 11.5.2.
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Portanto, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 22/09/2022
17:04:39

31/08/2022 - 17:48:22 30,320 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 19:45:06 44,030 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 20:03:34 44,030 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33
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01/09/2022 - 00:30:59 44,037 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 08:20:11 25,200 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Válido

01/09/2022 - 08:27:51 44,037 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:14:44 25,190 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:14:46 44,020 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:14:55 25,180 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:15:03 25,170 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 10:15:14 25,160 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 10:15:29 25,150 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:15:31 25,140 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 10:15:39 25,130 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 10:15:44 25,120 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 10:15:59 25,110 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:16:03 25,100 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:16:09 25,090 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:16:18 25,080 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28
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01/09/2022 - 10:16:23 25,070 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:16:33 25,060 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 10:16:40 25,050 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:16:47 25,040 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28
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01/09/2022 - 10:16:52 25,030 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:17:03 25,020 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 10:17:05 25,010 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:17:18 25,000 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28
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01/09/2022 - 10:17:26 24,990 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:17:44 23,700 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:18:03 23,690 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:21:09 37,430 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:23:05 22,470 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:23:15 22,540 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

0187 - NIFEDIPINO 10 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 10MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO OU
COMPRIMIDOS REVESTIDOS; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação
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30/08/2022 - 15:56:00 1,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 10:32:12 0,632 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:26:50 0,630 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:27:47 0,630 (proposta) 38.140.640/0001-70 - A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.4.5. A comprovação da situação financeira da empresa
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas: LG = Ativo Circulante +
Realizável a Longo Prazo /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante, LC =
Ativo Circulante / Passivo Circulante. Pois o mesmo deixou de
apresentar a (SG) SOLVÊNCIA GERAL. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com
ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO,
exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por
servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da
República garante idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados
apresentados na documentação de habilitação deverão conter,
obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do
declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra
forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato
com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); 11.5.3. Restante no chat. 22/09/2022 15:16:26

31/08/2022 - 17:48:22 0,190 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35
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31/08/2022 - 18:45:48 0,150 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:06 0,630 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 20:04:01 0,630 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 08:28:17 0,633 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:14:45 0,140 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:14:45 0,620 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:19:50 0,110 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:20:21 0,100 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:21:36 0,550 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:21:40 0,540 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

0188 - NIFEDIPINO 20 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 20MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO DE
LIBERAÇÃO PROLONGADA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação
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30/08/2022 - 15:56:00 1,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 10:32:38 0,710 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:26:50 0,710 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 17:48:22 0,270 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 0,210 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:06 0,710 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 20:05:01 0,710 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33
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01/09/2022 - 00:30:59 0,710 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 08:28:53 0,710 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 08:38:39 0,160 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 10:14:44 0,150 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:14:46 0,700 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:19:59 0,140 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:20:21 0,130 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:22:38 0,600 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:22:47 0,590 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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0189 - NIMESULIDA 100MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 100MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 13:38:14 0,330 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

30/08/2022 - 15:56:00 1,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 10:33:08 0,330 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 10:43:14 0,330 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:26:50 0,330 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 15:59:37 0,330 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45
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31/08/2022 - 17:10:45 0,330 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:22 0,210 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 0,190 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 20:05:26 0,330 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 08:20:09 0,160 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:26:12

01/09/2022 - 10:14:46 0,320 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:14:56 0,180 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:17:19 0,170 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45
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01/09/2022 - 10:17:46 0,200 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:17:57 0,140 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:20:21 0,130 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:22:49 0,280 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:23:05 0,270 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

0190 - NISTATINA 100.000UI/4G. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 100.000 UI/ 4G; FORMA FARMACÊUTICA: CREME
VAGINAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BISNAGA COM 60G E APLICADOR
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 13:38:37 13,030 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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30/08/2022 - 15:56:00 15,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 10:33:38 13,030 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 10:43:59 13,030 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:26:50 13,030 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:12:33 6,170 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de Regularidade do
Profissional Contador (CRC) responsável válida. 11.4.9. Certidão
Simplificada da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com
data de expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de
Abertura do Certame, comprovando o Capital Social/Integralizado de –
NO MÍNIMO, 10% (dez por cento) do valor global arrematado. 11.5.2.
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Portanto, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 22/09/2022
17:04:39

31/08/2022 - 17:11:05 13,030 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53
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31/08/2022 - 17:48:22 8,090 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 5,670 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 20:05:57 13,000 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 00:30:56 13,030 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 08:20:10 4,340 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:27:03

01/09/2022 - 08:29:24 13,030 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22
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01/09/2022 - 10:14:46 12,990 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:14:48 5,590 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 10:15:05 12,980 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:15:33 12,970 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:15:59 12,960 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:16:17 12,950 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:16:23 12,940 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:16:27 12,930 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:16:35 12,920 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 10:16:45 12,910 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:16:52 12,900 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:16:55 12,890 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:16:59 12,880 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:17:04 12,870 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:17:17 12,860 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:17:29 12,850 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:17:38 12,840 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:17:50 12,830 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:18:03 12,820 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 10:18:05 9,900 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:18:12 4,100 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:18:16 9,890 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:18:23 12,810 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:20:48 4,140 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:23:43 11,070 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:23:55 11,060 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:25:03 5,200 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53
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01/09/2022 - 10:25:10 4,590 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

0191 - NISTATINA 100.000UI/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 100.000 UI/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO
ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 30 ML
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 13:39:07 7,250 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

31/08/2022 - 10:35:59 7,250 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 10:44:52 7,250 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:26:51 7,250 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:12:33 4,430 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de Regularidade do
Profissional Contador (CRC) responsável válida. 11.4.9. Certidão
Simplificada da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com
data de expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de
Abertura do Certame, comprovando o Capital Social/Integralizado de –
NO MÍNIMO, 10% (dez por cento) do valor global arrematado. 11.5.2.
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Portanto, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 22/09/2022
17:04:39
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31/08/2022 - 17:48:22 6,450 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 4,720 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:06 7,250 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 20:06:31 7,250 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 20:46:53 4,370 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 00:30:56 7,250 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 08:29:51 7,250 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22
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01/09/2022 - 10:15:44 4,710 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:15:51 4,360 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:15:54 6,440 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:18:22 6,000 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:18:23 4,120 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:18:44 5,990 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:18:58 4,110 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:19:28 4,000 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 10:19:46 3,990 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:20:35 4,140 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:20:50 3,770 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35
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01/09/2022 - 10:20:56 3,450 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:22:03 3,440 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:23:58 6,160 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:25:20 3,264 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:25:27 3,250 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:25:45 3,084 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:25:56 3,070 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:27:40 2,913 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:27:42 2,900 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 10:28:12 2,752 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:28:23 2,740 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:29:17 2,600 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:29:37 2,590 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:30:28 2,457 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:30:39 2,440 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:30:57 2,315 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:31:17 2,300 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:32:16 2,182 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:32:20 2,170 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 10:33:06 2,059 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:33:19 2,040 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

0192 - NITAZOXANIDA 500MG.. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 500MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 13:39:35 19,403 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

31/08/2022 - 10:36:33 19,402 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:26:51 19,400 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 20:07:01 19,400 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 00:02:31 19,000 (proposta) 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54
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01/09/2022 - 10:15:43 18,990 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:16:12 18,980 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:16:17 18,970 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:16:27 18,960 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:16:36 18,950 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:16:40 18,940 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:16:49 18,930 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:16:55 18,920 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:16:57 18,910 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:16:59 18,900 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:17:00 18,890 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:17:04 18,880 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:17:17 18,870 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:17:19 18,860 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:17:26 18,850 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:17:33 18,840 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:17:38 18,830 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:17:40 18,820 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:17:47 18,810 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:17:57 18,800 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:18:04 18,790 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:18:13 18,780 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:18:24 18,770 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:18:37 18,760 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:18:49 18,750 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:18:55 18,740 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:19:32 18,730 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:19:34 18,720 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:19:37 18,710 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:19:41 18,700 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:19:46 18,690 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:19:54 18,680 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:20:01 18,670 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:20:06 18,660 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:20:18 18,650 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:20:25 18,640 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:20:33 18,630 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:20:41 18,620 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:20:51 18,610 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:20:56 18,600 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:21:05 18,590 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:21:07 18,580 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:21:16 18,570 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:21:21 18,560 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:21:34 18,550 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:21:40 18,540 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:21:48 18,530 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:22:07 18,520 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:22:17 18,510 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:22:25 18,500 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:22:30 18,490 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:22:42 18,480 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:22:57 18,470 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:23:05 18,460 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:23:23 18,450 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:23:30 18,440 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:23:37 18,430 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:23:46 18,420 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:23:59 18,410 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54
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01/09/2022 - 10:24:01 18,400 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:24:11 16,500 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:24:13 16,490 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:24:16 16,480 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:24:17 16,470 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:24:24 16,460 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:24:27 16,450 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:24:29 16,440 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:24:37 16,430 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:24:43 16,420 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 10:24:48 16,410 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:24:50 16,400 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:24:51 16,390 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:25:08 16,380 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:25:09 16,370 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:25:11 16,360 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:25:17 16,350 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:25:18 16,340 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:25:20 16,330 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:25:32 16,320 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:25:35 16,310 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:25:38 16,300 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:25:38 16,290 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:25:42 16,280 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:25:43 16,270 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:25:49 16,260 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:25:55 16,250 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:25:58 16,240 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:26:01 16,230 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:26:04 16,220 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:26:08 16,210 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:26:14 16,200 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:26:23 16,190 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:26:32 16,180 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:26:39 16,170 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:26:48 16,160 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:27:00 16,150 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:27:09 16,140 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:27:12 16,130 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:27:19 16,120 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:27:28 16,110 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:27:32 16,100 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:27:52 16,090 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:27:53 16,080 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:28:01 16,070 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:28:11 16,060 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:28:25 16,050 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54
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01/09/2022 - 10:28:47 16,040 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:29:01 16,030 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:29:11 16,020 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:29:23 16,010 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:29:30 16,000 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:29:53 15,990 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:30:13 15,980 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:30:25 15,970 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 10:30:27 15,960 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:30:42 15,950 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:30:47 15,940 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:31:06 15,930 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:31:07 15,920 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:31:26 15,910 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:31:44 15,900 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:31:59 15,890 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 10:32:16 15,880 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:32:32 15,870 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:32:51 15,860 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:32:52 15,850 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:33:08 15,840 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:33:22 15,830 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:33:37 15,820 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54
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01/09/2022 - 10:33:39 15,810 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:33:57 15,800 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:34:01 15,790 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:34:18 15,780 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:34:23 15,770 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:34:43 15,760 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:34:59 15,750 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:35:09 15,740 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:35:21 15,730 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:35:25 15,720 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:35:37 15,710 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:35:39 15,700 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:35:40 15,690 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:35:46 15,680 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:35:54 15,670 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:36:04 15,660 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:36:10 15,650 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:36:14 15,640 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:36:17 15,630 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:36:29 15,620 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:36:35 15,610 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:36:41 15,600 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:36:50 15,590 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:36:54 15,580 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:37:00 15,570 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:37:06 15,560 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:37:16 15,550 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:37:22 15,540 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:37:39 15,530 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:37:49 15,520 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:38:10 15,510 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:38:28 15,500 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:38:38 15,490 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:38:54 15,480 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54
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01/09/2022 - 10:39:08 15,470 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:39:26 15,460 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:39:29 15,450 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:39:47 15,440 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:40:05 15,430 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 10:40:20 15,420 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:40:49 15,410 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:41:06 15,400 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:41:22 15,390 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:41:48 15,380 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54
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01/09/2022 - 10:42:11 15,370 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:42:25 15,360 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:42:41 15,350 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:42:56 15,340 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:43:33 15,330 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 10:43:49 15,320 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:43:59 15,310 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:44:13 15,300 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:44:30 15,290 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:44:32 15,280 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54
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01/09/2022 - 10:44:34 15,270 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:44:49 15,260 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:45:02 15,250 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:45:16 15,240 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:45:21 15,230 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 10:45:40 15,220 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:45:45 15,210 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:46:04 15,200 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:46:10 15,190 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:46:23 15,180 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54
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01/09/2022 - 10:46:25 15,170 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:46:39 15,160 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:46:44 15,150 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:47:02 15,140 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:47:12 15,130 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 10:47:35 15,120 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:47:47 15,110 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:48:04 15,100 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:48:13 15,090 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:48:23 15,080 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54
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01/09/2022 - 10:48:28 15,070 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:48:43 15,060 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:48:49 15,050 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:49:11 15,040 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:49:33 15,030 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 10:49:47 15,020 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:50:02 15,010 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:50:34 15,000 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:51:04 14,990 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:51:25 14,980 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54
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01/09/2022 - 10:51:31 14,970 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:51:48 14,960 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:52:09 14,950 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:52:23 14,940 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:52:46 14,930 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 10:53:06 14,920 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:53:10 14,910 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:53:24 14,900 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:53:27 14,890 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:54:01 14,880 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54
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01/09/2022 - 10:54:05 14,870 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:54:32 14,860 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:54:35 14,850 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:54:52 14,840 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:54:53 14,830 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 10:55:25 14,820 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:55:26 14,810 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:55:40 14,800 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:55:47 14,790 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:56:03 14,780 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54
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01/09/2022 - 10:56:05 14,770 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:56:19 14,760 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:56:25 14,750 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:56:41 14,740 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:56:58 14,730 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 10:57:15 14,720 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:57:16 14,710 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:57:36 14,700 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:57:40 14,690 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:57:55 14,680 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54
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01/09/2022 - 10:57:57 14,670 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:58:10 14,660 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:58:12 14,650 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:58:25 14,640 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:58:26 14,630 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 10:58:40 14,620 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:58:43 14,610 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:58:58 14,600 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:59:01 14,590 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:59:14 14,580 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54
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01/09/2022 - 10:59:17 14,570 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:59:39 14,560 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:59:41 14,550 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:59:54 14,540 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:00:05 14,530 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 11:00:19 14,520 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:00:30 14,510 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:00:43 14,500 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:01:00 14,490 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:01:26 14,480 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54
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01/09/2022 - 11:01:46 14,470 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:01:59 14,460 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:02:13 14,450 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:02:32 14,440 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:02:49 14,430 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 11:03:02 14,420 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:03:22 14,410 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:03:40 14,400 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:03:46 14,390 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:04:02 14,380 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54
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01/09/2022 - 11:04:05 14,370 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:04:21 14,360 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:04:23 14,350 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:04:44 14,340 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:04:46 14,330 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 11:05:03 14,320 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:05:04 14,310 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:05:19 14,300 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:05:20 14,290 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:05:33 14,280 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54
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01/09/2022 - 11:05:35 14,270 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:05:55 14,260 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:06:01 14,250 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:06:20 14,240 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:06:23 14,230 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 11:06:52 14,220 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:07:04 14,210 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:07:17 14,200 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:07:32 14,190 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:07:56 14,180 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54
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01/09/2022 - 11:07:56 14,170 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:08:10 14,160 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:08:18 14,150 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:08:37 14,140 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:08:52 14,130 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 11:09:00 14,120 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:09:20 14,110 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:09:34 14,100 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:09:53 14,090 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:10:08 14,080 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54
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01/09/2022 - 11:10:13 14,070 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:10:32 14,060 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:10:34 14,050 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:11:00 14,040 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:11:07 14,030 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 11:11:28 14,020 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:11:30 14,010 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:11:43 14,000 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:11:45 13,990 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:12:03 13,980 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54
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01/09/2022 - 11:12:09 13,970 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:12:25 13,960 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:12:28 13,950 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:12:42 13,940 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:12:44 13,930 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 11:12:57 13,920 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:13:02 13,910 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:13:16 13,900 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:13:18 13,890 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:13:37 13,880 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54
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01/09/2022 - 11:13:39 13,870 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:14:11 13,860 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:14:12 13,850 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:14:25 13,840 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:14:25 13,830 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 11:14:39 13,820 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:14:39 13,810 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:14:52 13,800 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:14:52 13,790 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:15:05 13,780 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54
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01/09/2022 - 11:15:07 13,770 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:15:20 13,760 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:15:21 13,750 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:15:36 13,740 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:15:38 13,730 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 11:15:53 13,720 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:15:59 13,710 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:16:18 13,700 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:16:19 13,690 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:16:32 13,680 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54
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01/09/2022 - 11:16:40 13,670 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:16:55 13,660 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:16:56 13,650 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:17:13 13,640 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:17:16 13,630 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 11:17:30 13,620 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:17:30 13,610 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:17:43 13,600 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:17:45 13,590 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:17:58 13,580 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54
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01/09/2022 - 11:17:59 13,570 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:18:14 13,560 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:18:15 13,550 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:18:33 13,540 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:18:34 13,530 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 11:18:47 13,520 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:18:48 13,510 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:19:01 13,500 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:19:04 13,490 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:19:18 13,480 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54
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01/09/2022 - 11:19:20 13,470 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:19:33 13,460 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:19:33 13,450 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:19:49 13,440 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:20:01 13,430 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 11:20:15 13,420 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:20:21 13,410 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:20:36 13,400 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:20:37 13,390 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:20:53 13,380 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54
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01/09/2022 - 11:20:54 13,370 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:21:07 13,360 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:21:09 13,350 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:21:26 13,340 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:21:32 13,330 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/10/2022 às 08:42:23.
Código verificador: 39AEED

Página 798 de 1279

01/09/2022 - 11:21:45 13,320 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:21:46 13,310 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:22:00 13,300 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:22:14 13,290 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:22:28 13,280 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54
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01/09/2022 - 11:22:29 13,270 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:22:43 13,260 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:22:46 13,250 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:23:00 13,240 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:23:05 13,230 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 11:23:22 13,220 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:23:29 13,210 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:23:45 13,200 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:23:47 13,190 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:24:03 13,180 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54
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01/09/2022 - 11:24:05 13,170 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:24:18 13,160 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:24:20 13,150 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:24:37 13,140 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:24:38 13,130 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 11:24:51 13,120 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:24:55 13,110 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:25:08 13,100 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:25:13 13,090 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:25:27 13,080 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54
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01/09/2022 - 11:25:28 13,070 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:25:43 13,060 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:25:45 13,050 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:25:58 13,040 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:26:06 13,030 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 11:26:22 13,020 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:26:23 13,010 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:26:44 13,000 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:26:52 12,990 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:27:08 12,980 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54
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01/09/2022 - 11:27:11 12,970 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:27:28 12,960 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:27:28 12,950 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:27:41 12,940 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:27:43 12,930 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 11:27:55 12,920 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:27:59 12,910 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:28:20 12,900 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:28:21 12,890 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:28:36 12,880 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54
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01/09/2022 - 11:28:36 12,870 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:28:49 12,860 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:28:51 12,850 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:29:04 12,840 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:29:04 12,830 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 11:29:19 12,820 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:29:20 12,810 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:29:35 12,800 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:29:35 12,790 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:29:56 12,780 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54
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01/09/2022 - 11:29:59 12,770 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:30:14 12,760 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:30:17 12,750 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:30:31 12,740 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:30:34 12,730 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 11:30:48 12,720 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:30:49 12,710 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:31:02 12,700 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:31:03 12,690 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:31:17 12,680 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54
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01/09/2022 - 11:31:19 12,670 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:31:32 12,660 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:31:33 12,650 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:31:46 12,640 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:31:46 12,160 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 11:32:01 12,150 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:32:04 11,420 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:32:20 11,410 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:32:21 11,330 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:32:34 11,320 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54
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01/09/2022 - 11:32:35 10,830 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:32:48 10,820 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:32:49 9,930 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:33:02 9,920 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:33:03 9,380 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 11:33:16 9,370 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:33:17 8,380 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:33:31 8,370 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:33:40 8,330 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:33:53 8,320 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54
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01/09/2022 - 11:33:54 8,110 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:34:06 8,100 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:34:08 7,970 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:34:20 7,960 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:34:22 7,510 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 11:34:37 7,500 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:34:38 6,810 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:34:53 6,800 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:34:55 6,550 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:35:09 6,540 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54
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01/09/2022 - 11:35:10 6,380 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:35:25 6,370 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:35:26 5,700 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 11:35:39 5,690 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:35:43 4,730 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 11:36:07 4,740 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

0193 - NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G CREME. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 20MG/G; FORMA FARMACÊUTICA:
CREME; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BISNAGA COM 28G
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 13:40:09 5,723 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

30/08/2022 - 15:56:01 6,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 10:37:09 5,722 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 10:45:35 5,720 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09
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31/08/2022 - 14:26:51 5,720 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:12:33 5,720 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de Regularidade do
Profissional Contador (CRC) responsável válida. 11.4.9. Certidão
Simplificada da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com
data de expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de
Abertura do Certame, comprovando o Capital Social/Integralizado de –
NO MÍNIMO, 10% (dez por cento) do valor global arrematado. 11.5.2.
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Portanto, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 22/09/2022
17:04:39

31/08/2022 - 17:11:49 5,723 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:22 4,150 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 3,380 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:06 5,720 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 20:07:50 5,720 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 20:47:14 3,350 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 08:20:10 2,940 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:27:19
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01/09/2022 - 08:30:20 5,723 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:15:24 3,320 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 10:15:44 4,140 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:15:52 3,080 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:15:57 5,710 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:18:34 4,400 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:18:38 2,780 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35
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01/09/2022 - 10:19:38 2,770 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 10:21:04 2,470 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:21:07 2,600 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:21:28 2,330 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:24:25 4,860 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:24:37 4,850 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:25:38 2,700 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

0194 - NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G CREME VAGINAL. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 20MG/G; FORMA
FARMACÊUTICA: CREME VAGINAL + APLICADORES; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BISNAGA COM 80G
Data Valor CNPJ Situação
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30/08/2022 - 13:40:50 15,427 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

30/08/2022 - 15:56:01 20,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 10:37:49 15,426 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 10:47:24 15,420 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:26:52 15,420 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:12:33 9,060 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de Regularidade do
Profissional Contador (CRC) responsável válida. 11.4.9. Certidão
Simplificada da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com
data de expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de
Abertura do Certame, comprovando o Capital Social/Integralizado de –
NO MÍNIMO, 10% (dez por cento) do valor global arrematado. 11.5.2.
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Portanto, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 22/09/2022
17:04:39
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31/08/2022 - 17:12:13 15,427 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:22 13,540 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 12,000 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:06 15,420 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 20:08:18 15,420 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 20:47:30 10,880 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 08:20:11 7,700 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:27:26

01/09/2022 - 08:30:54 15,427 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22
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01/09/2022 - 10:15:24 13,440 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 10:15:45 10,870 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:15:53 10,060 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:15:58 13,430 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:16:08 12,440 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 10:16:09 10,050 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:16:19 12,430 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:17:15 13,500 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/10/2022 às 08:42:23.
Código verificador: 39AEED

Página 825 de 1279

01/09/2022 - 10:18:53 7,290 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:19:43 9,070 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 10:21:11 8,760 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:24:33 13,110 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:26:15 8,900 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

0195 - NITROFURANTOÍNA 100 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 10MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 14:26:52 1,070 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 18:45:48 0,650 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 20:08:45 1,070 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33
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01/09/2022 - 10:15:58 1,060 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

0196 - ÓLEO DE GIRASSOL 100 ML. Especificação : ÓLEO AUXILIAR DA CICATRIZAÇÃO A BASE DE ÓLEO VEGETAL
POLIINSATURADO (GIRASSOL), ÁCIDO LINOLEICO (AGE), ÁCIDO CAPRICO, PALMINATO DE RETINOL (VITAMINA A),
ACETATO DE TOCOFEROL (VITAMINA E), PECTINA DE SOJA, ANTI OXIDANTE (BHT). FRASCO COM 100ML. EMBALAGEM
COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO
PRODUTO MÉDICO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 15:56:01 10,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 10:38:20 7,250 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 10:57:24 7,250 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:26:52 7,250 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 17:48:22 6,890 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 6,030 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:06 7,250 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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31/08/2022 - 20:09:14 7,250 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 08:20:11 4,340 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:27:34

01/09/2022 - 10:15:24 6,000 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 10:15:53 7,020 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:16:01 5,990 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:16:13 5,000 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 10:19:08 4,100 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35
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01/09/2022 - 10:21:22 4,400 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:24:54 6,160 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

0197 - OMEPRAZOL 40MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 40MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: PÓ INJETÁVEL;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO AMPOLA + DILUENTE 10ML
Data Valor CNPJ Situação

29/08/2022 - 09:36:10 26,000 (proposta) 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

29/08/2022 - 10:16:22 24,700 (proposta) 17.263.792/0001-90 - REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O
balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as
PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os
relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de
Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o
comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED
CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de
entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser
apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos
resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do
que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida.
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos. Restante no chat. 22/09/2022 17:26:41

30/08/2022 - 15:56:01 30,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49
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31/08/2022 - 08:32:16 26,000 (proposta) 28.911.309/0001-52 - ESPIRITO
SANTO DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - A licitante ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, NÃO ENVIOU PROPOSTA
READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4.
Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando
necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já
apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada
após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas
horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último
lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser
prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo
assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:42:02

31/08/2022 - 14:26:53 26,000 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:00:12 26,000 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

31/08/2022 - 16:12:33 26,000 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de Regularidade do
Profissional Contador (CRC) responsável válida. 11.4.9. Certidão
Simplificada da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com
data de expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de
Abertura do Certame, comprovando o Capital Social/Integralizado de –
NO MÍNIMO, 10% (dez por cento) do valor global arrematado. 11.5.2.
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Portanto, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 22/09/2022
17:04:39

31/08/2022 - 16:28:58 26,000 (proposta) 38.140.640/0001-70 - A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.4.5. A comprovação da situação financeira da empresa
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas: LG = Ativo Circulante +
Realizável a Longo Prazo /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante, LC =
Ativo Circulante / Passivo Circulante. Pois o mesmo deixou de
apresentar a (SG) SOLVÊNCIA GERAL. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com
ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO,
exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por
servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da
República garante idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados
apresentados na documentação de habilitação deverão conter,
obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do
declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra
forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato
com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); 11.5.3. Restante no chat. 22/09/2022 15:16:26

31/08/2022 - 17:12:34 26,000 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53
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31/08/2022 - 17:48:22 53,640 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 21,000 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:06 26,000 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 20:09:43 26,000 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 20:47:47 20,360 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 00:02:30 26,000 (proposta) 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 08:20:11 12,740 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 23/09/2022 10:42:05
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01/09/2022 - 10:15:24 20,290 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 10:15:32 20,280 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:15:49 19,290 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 10:15:53 14,300 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:15:55 19,280 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:16:03 20,990 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:16:43 14,000 17.263.792/0001-90 - REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O
balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as
PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os
relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de
Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o
comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED
CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de
entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser
apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos
resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do
que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida.
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos. Restante no chat. 22/09/2022 17:26:41

01/09/2022 - 10:17:40 15,460 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

01/09/2022 - 10:17:48 15,450 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:19:18 12,080 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:19:59 16,970 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41
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01/09/2022 - 10:20:35 12,350 38.140.640/0001-70 - A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.4.5. A comprovação da situação financeira da empresa
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas: LG = Ativo Circulante +
Realizável a Longo Prazo /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante, LC =
Ativo Circulante / Passivo Circulante. Pois o mesmo deixou de
apresentar a (SG) SOLVÊNCIA GERAL. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com
ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO,
exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por
servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da
República garante idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados
apresentados na documentação de habilitação deverão conter,
obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do
declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra
forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato
com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); 11.5.3. Restante no chat. 22/09/2022 15:16:26

01/09/2022 - 10:21:14 12,000 28.911.309/0001-52 - ESPIRITO
SANTO DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - A licitante ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, NÃO ENVIOU PROPOSTA
READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4.
Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando
necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já
apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada
após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas
horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último
lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser
prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo
assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:42:02

01/09/2022 - 10:21:31 12,660 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:21:46 11,370 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:22:51 11,360 28.911.309/0001-52 - ESPIRITO
SANTO DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - A licitante ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, NÃO ENVIOU PROPOSTA
READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4.
Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando
necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já
apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada
após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas
horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último
lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser
prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo
assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:42:02
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01/09/2022 - 10:23:38 12,650 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:25:18 12,360 17.263.792/0001-90 - REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O
balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as
PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os
relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de
Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o
comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED
CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de
entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser
apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos
resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do
que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida.
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos. Restante no chat. 22/09/2022 17:26:41

01/09/2022 - 10:26:07 10,780 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:26:33 10,770 28.911.309/0001-52 - ESPIRITO
SANTO DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - A licitante ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, NÃO ENVIOU PROPOSTA
READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4.
Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando
necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já
apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada
após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas
horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último
lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser
prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo
assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:42:02

01/09/2022 - 10:27:02 17,100 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/10/2022 às 08:42:23.
Código verificador: 39AEED

Página 835 de 1279

01/09/2022 - 10:27:56 10,220 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:28:17 10,021 28.911.309/0001-52 - ESPIRITO
SANTO DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - A licitante ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, NÃO ENVIOU PROPOSTA
READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4.
Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando
necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já
apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada
após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas
horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último
lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser
prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo
assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:42:02

01/09/2022 - 10:29:30 9,508 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:30:12 9,400 28.911.309/0001-52 - ESPIRITO
SANTO DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - A licitante ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, NÃO ENVIOU PROPOSTA
READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4.
Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando
necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já
apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada
após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas
horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último
lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser
prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo
assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:42:02

01/09/2022 - 10:30:41 8,920 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

0198 - OMEPRAZOL 20 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 20MG; FORMA FARMACEUTICA: CÁPSULA; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: CÁPSULA
Data Valor CNPJ Situação

29/08/2022 - 09:36:10 0,130 (proposta) 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09
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30/08/2022 - 13:41:18 0,243 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

30/08/2022 - 15:56:01 1,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 10:39:09 0,242 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 10:58:52 0,240 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:26:54 0,320 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:01:20 0,240 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45
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31/08/2022 - 16:12:33 0,120 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de Regularidade do
Profissional Contador (CRC) responsável válida. 11.4.9. Certidão
Simplificada da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com
data de expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de
Abertura do Certame, comprovando o Capital Social/Integralizado de –
NO MÍNIMO, 10% (dez por cento) do valor global arrematado. 11.5.2.
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Portanto, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 22/09/2022
17:04:39

31/08/2022 - 17:12:56 0,243 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:22 0,330 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 0,180 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:06 0,240 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 20:10:10 0,240 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 00:30:57 0,243 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28
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01/09/2022 - 08:20:11 0,130 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 23/09/2022 10:42:13

01/09/2022 - 08:31:41 0,243 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:15:45 0,230 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:16:19 0,220 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:16:26 0,210 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:16:34 0,200 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:16:40 0,190 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:18:05 0,170 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45
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01/09/2022 - 10:19:35 0,100 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

0199 - OMEPRAZOL 40 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 40MG; FORMA FARMACEUTICA: CÁPSULA;UNIDADE DE
FORNECIMENTO: CÁPSULA
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 15:56:02 2,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 10:39:44 0,592 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:22:54 1,500 (proposta) 04.162.170/0001-23 - Estratti Vegetali
Farmacia e Manipulação Eireli

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973; 11.5.3. Autorizações
de Funcionamento (AFE) expedido pela ANVISA e cópia da sua
publicação no Diário Oficial da União (DOU) acrescentada das
atividades para armazenar, expedir, distribuir e transportar
medicamentos comuns e sujeitos a controle especial, produtos para
saúde e saneantes; ou contrato com empresa transportadora que
possua Autorização para tal. A Autorização de Funcionamento deverá
estar na vigência do Prazo de Validade, de acordo com a Medida
Provisória nº 2190-34/01. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022
10:49:11

31/08/2022 - 14:26:54 0,680 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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31/08/2022 - 17:48:22 0,580 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 0,610 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:06 0,590 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 20:10:45 0,590 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 08:20:12 0,330 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:15:24 0,530 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 10:15:56 0,320 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:16:04 0,520 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:20:02 0,290 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:20:24 0,280 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 10:21:55 0,450 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:24:51 0,400 04.162.170/0001-23 - Estratti Vegetali
Farmacia e Manipulação Eireli

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973; 11.5.3. Autorizações
de Funcionamento (AFE) expedido pela ANVISA e cópia da sua
publicação no Diário Oficial da União (DOU) acrescentada das
atividades para armazenar, expedir, distribuir e transportar
medicamentos comuns e sujeitos a controle especial, produtos para
saúde e saneantes; ou contrato com empresa transportadora que
possua Autorização para tal. A Autorização de Funcionamento deverá
estar na vigência do Prazo de Validade, de acordo com a Medida
Provisória nº 2190-34/01. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022
10:49:11

01/09/2022 - 10:25:15 0,500 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:25:21 0,490 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:26:24 0,265 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

0200 - OXCARBAZEPINA 300 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 300MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 14:26:38 1,810 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 18:45:48 4,500 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32
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31/08/2022 - 20:11:13 1,810 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 20:48:06 1,210 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 08:20:12 1,260 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:27:44

01/09/2022 - 10:16:04 1,800 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:22:18 3,290 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

0201 - OXCARBAZEPINA 60MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 60MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO
ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 100ML
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 13:43:11 62,157 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

31/08/2022 - 14:26:38 67,790 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 18:45:48 111,260 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 20:28:12 62,150 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33
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31/08/2022 - 20:48:30 51,700 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 08:20:12 44,800 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:27:56

01/09/2022 - 10:25:41 51,690 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:25:49 51,680 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:25:55 51,670 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:26:04 51,660 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:26:08 51,650 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:26:15 51,640 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:26:23 51,630 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:26:33 51,620 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 10:26:45 51,610 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:26:53 51,600 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:27:04 51,590 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:27:19 51,580 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:27:32 51,570 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:27:38 51,560 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:28:12 81,220 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:28:14 51,550 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:28:17 51,540 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:29:12 51,530 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:29:35 51,520 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:29:58 51,510 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:30:42 51,500 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:30:51 51,490 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:31:31 51,480 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:31:53 51,470 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:32:06 44,500 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 10:32:22 51,460 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:32:37 51,450 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:32:57 51,440 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:33:06 51,430 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:33:38 51,420 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:33:42 51,410 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:34:13 51,400 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:34:18 51,390 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:35:04 51,380 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:35:14 51,370 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:35:38 51,360 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:35:46 51,350 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:35:54 51,340 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:36:03 51,330 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:36:10 51,320 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:36:14 51,310 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:36:17 51,300 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:36:29 51,290 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:36:35 51,280 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:36:41 51,270 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:36:50 51,260 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:36:54 51,250 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:37:00 51,240 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:37:07 51,230 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:37:17 51,220 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:37:22 51,210 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:37:39 51,200 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:37:48 51,190 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:38:11 51,180 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:38:15 51,170 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:38:38 51,160 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:38:42 51,150 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:38:53 51,140 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:38:56 51,130 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:39:08 51,120 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:39:14 51,110 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:39:19 51,100 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:39:26 51,090 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:39:29 51,080 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:39:35 51,070 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:40:05 51,060 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:40:12 51,050 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:40:49 51,040 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:40:51 51,030 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:41:23 51,020 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:41:27 51,010 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:42:11 51,000 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:42:16 50,990 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:43:02 50,980 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:43:14 50,970 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:43:59 50,960 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:44:05 50,950 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:44:30 50,940 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:44:35 50,930 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:44:37 50,920 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:44:42 50,910 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:44:54 50,900 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:44:58 50,890 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:45:07 50,880 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:45:12 50,870 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:45:15 50,860 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:45:18 50,850 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:45:27 50,840 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:45:45 50,830 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:45:47 50,820 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:45:51 50,810 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:45:54 50,800 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:46:00 50,790 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:46:10 50,780 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:46:11 50,770 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:46:17 50,760 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:46:21 50,750 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:46:25 50,740 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:46:29 50,730 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:46:32 50,720 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:46:37 50,710 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:46:47 50,700 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:46:48 50,690 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:46:50 50,680 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:47:06 50,670 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:47:20 50,660 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:47:34 50,650 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:47:37 50,640 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:47:45 50,630 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:48:14 50,620 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:48:17 50,610 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:48:38 50,600 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:48:44 50,590 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:48:49 50,580 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:48:53 50,570 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:48:59 50,560 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:49:03 50,550 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:49:33 50,540 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:50:01 50,530 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:50:44 50,520 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:50:51 50,510 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:51:28 50,500 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:51:33 50,490 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:51:36 50,480 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:51:38 50,470 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:51:43 50,460 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:51:48 50,450 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:52:09 50,440 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:52:10 50,430 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:52:46 50,420 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:52:51 50,410 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:53:05 50,400 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:53:24 50,390 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:53:34 50,380 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:53:52 50,370 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:54:00 50,360 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:54:03 50,350 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:54:05 50,340 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:54:14 50,330 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:54:17 50,320 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:54:26 50,310 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:54:31 50,300 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:54:40 50,290 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:54:42 50,280 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:54:47 50,270 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:54:49 50,260 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:54:52 50,250 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:54:53 50,240 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:55:04 50,230 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:55:08 50,220 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:55:12 50,210 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:55:14 50,200 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:55:20 50,190 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:55:22 50,180 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:55:24 50,170 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:55:26 50,160 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:55:28 50,150 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:55:33 50,140 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:55:45 50,130 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:55:50 50,120 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:56:00 50,110 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:56:03 50,100 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:56:06 50,090 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:56:08 50,080 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:56:12 50,070 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:56:21 50,060 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:56:27 50,050 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:56:32 50,040 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:56:51 50,030 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:57:07 50,020 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:57:09 50,010 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:57:16 50,000 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:57:23 49,990 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:57:24 49,980 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:57:30 49,970 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:57:32 49,960 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:57:35 49,950 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:57:37 49,940 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:57:42 49,930 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:57:50 49,920 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:57:52 49,910 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:57:55 49,900 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:58:11 49,890 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:58:17 49,880 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:58:22 49,870 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:58:26 49,860 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:58:27 49,850 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:58:32 49,840 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:58:40 49,830 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:58:43 49,820 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:58:47 49,810 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:58:48 49,800 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:58:51 49,790 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:58:54 49,780 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:58:58 49,770 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:59:02 49,760 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:59:08 49,750 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/10/2022 às 08:42:23.
Código verificador: 39AEED

Página 863 de 1279

01/09/2022 - 10:59:11 49,740 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:59:11 49,730 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:59:12 49,720 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

0202 - PAMOATO DE PIRVINIO 10MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 10MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA:
SUSPENSÃO ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 40 ML
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 10:40:39 64,310 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 20:28:42 64,310 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi solicitado a devida
comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de
envio de proposta readequada para o fornecedor DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida pelo pregoeiro para
22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022
11:52:50 - Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes,
informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de
quantitativos com seus devidos cálculos de todos os itens arrematados
pela empresa DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda,
incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas
fiscais com datas recentes (tendo em vista a variação/oscilação do
mercado). Restante no chat. 22/09/2022 16:18:21



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/10/2022 às 08:42:23.
Código verificador: 39AEED

Página 864 de 1279

01/09/2022 - 10:27:31 54,660 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

0203 - PARACETAMOL 200MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 200MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
ORAL - GOTAS; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 15ML
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 15:56:02 5,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 10:41:10 3,162 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 11:00:16 3,160 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:26:37 3,490 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 17:13:34 2,910 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53
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31/08/2022 - 17:48:22 3,930 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 4,500 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:06 3,160 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 20:29:10 3,160 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 08:20:12 1,960 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:28:04

01/09/2022 - 08:32:16 3,163 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:25:41 2,900 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:25:42 1,970 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 10:25:46 2,810 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 10:25:49 2,800 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:26:04 2,890 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:26:41 1,860 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:27:56 2,690 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:28:14 2,680 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:28:26 3,280 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

0204 - PASTA D´ÁGUA. Especificação : COMPOSIÇÃO: TALCO + GLICERINA + ÓX.ZINCO + ÁGUA DE CAL
CONCENTRAÇÃO: 25% + 25% + 25% + 25%; FORMA FARMACÊUTICA: PASTA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO
100G
Data Valor CNPJ Situação
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31/08/2022 - 11:01:09 13,620 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:23:24 16,000 (proposta) 04.162.170/0001-23 - Estratti Vegetali
Farmacia e Manipulação Eireli

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973; 11.5.3. Autorizações
de Funcionamento (AFE) expedido pela ANVISA e cópia da sua
publicação no Diário Oficial da União (DOU) acrescentada das
atividades para armazenar, expedir, distribuir e transportar
medicamentos comuns e sujeitos a controle especial, produtos para
saúde e saneantes; ou contrato com empresa transportadora que
possua Autorização para tal. A Autorização de Funcionamento deverá
estar na vigência do Prazo de Validade, de acordo com a Medida
Provisória nº 2190-34/01. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022
10:49:11

31/08/2022 - 17:48:22 12,490 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 19:45:06 13,620 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 20:29:44 13,620 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 08:20:13 7,840 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:28:30

01/09/2022 - 10:25:42 9,100 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:26:21 11,800 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09
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01/09/2022 - 10:26:53 7,440 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:34:48 7,400 04.162.170/0001-23 - Estratti Vegetali
Farmacia e Manipulação Eireli

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973; 11.5.3. Autorizações
de Funcionamento (AFE) expedido pela ANVISA e cópia da sua
publicação no Diário Oficial da União (DOU) acrescentada das
atividades para armazenar, expedir, distribuir e transportar
medicamentos comuns e sujeitos a controle especial, produtos para
saúde e saneantes; ou contrato com empresa transportadora que
possua Autorização para tal. A Autorização de Funcionamento deverá
estar na vigência do Prazo de Validade, de acordo com a Medida
Provisória nº 2190-34/01. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022
10:49:11

01/09/2022 - 10:35:46 7,022 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:36:22 7,000 04.162.170/0001-23 - Estratti Vegetali
Farmacia e Manipulação Eireli

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973; 11.5.3. Autorizações
de Funcionamento (AFE) expedido pela ANVISA e cópia da sua
publicação no Diário Oficial da União (DOU) acrescentada das
atividades para armazenar, expedir, distribuir e transportar
medicamentos comuns e sujeitos a controle especial, produtos para
saúde e saneantes; ou contrato com empresa transportadora que
possua Autorização para tal. A Autorização de Funcionamento deverá
estar na vigência do Prazo de Validade, de acordo com a Medida
Provisória nº 2190-34/01. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022
10:49:11

01/09/2022 - 10:37:31 6,643 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35
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01/09/2022 - 10:38:21 6,500 04.162.170/0001-23 - Estratti Vegetali
Farmacia e Manipulação Eireli

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973; 11.5.3. Autorizações
de Funcionamento (AFE) expedido pela ANVISA e cópia da sua
publicação no Diário Oficial da União (DOU) acrescentada das
atividades para armazenar, expedir, distribuir e transportar
medicamentos comuns e sujeitos a controle especial, produtos para
saúde e saneantes; ou contrato com empresa transportadora que
possua Autorização para tal. A Autorização de Funcionamento deverá
estar na vigência do Prazo de Validade, de acordo com a Medida
Provisória nº 2190-34/01. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022
10:49:11

01/09/2022 - 10:38:44 6,168 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:40:07 6,000 04.162.170/0001-23 - Estratti Vegetali
Farmacia e Manipulação Eireli

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973; 11.5.3. Autorizações
de Funcionamento (AFE) expedido pela ANVISA e cópia da sua
publicação no Diário Oficial da União (DOU) acrescentada das
atividades para armazenar, expedir, distribuir e transportar
medicamentos comuns e sujeitos a controle especial, produtos para
saúde e saneantes; ou contrato com empresa transportadora que
possua Autorização para tal. A Autorização de Funcionamento deverá
estar na vigência do Prazo de Validade, de acordo com a Medida
Provisória nº 2190-34/01. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022
10:49:11

0205 - PERICIAZINA 40MG/ML (4%). Especificação : CONCENTRAÇÃO: 40MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
ORAL - GOTAS; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO COM 20ML
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 10:45:29 38,150 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:26:54 38,150 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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31/08/2022 - 20:30:12 38,150 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 08:32:41 38,150 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:25:41 38,140 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:26:21 37,990 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:26:23 37,980 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:26:51 34,990 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:27:00 34,980 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:27:28 29,990 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22
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01/09/2022 - 10:28:09 32,420 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:28:51 32,410 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

0206 - PERINDOPRIL 10MG + INDAPAMIDA 2,5MG + BENSILATO DE ANLODIPINO 10MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO:
10MG + 2,5MG + 10MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 10:45:59 8,502 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 08:33:23 8,503 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:26:34 7,990 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22
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01/09/2022 - 10:28:20 7,220 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:30:20 6,990 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

0207 - PERMAGANATO DE POTÁSSIO 100 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 100MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 13:43:46 0,547 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

30/08/2022 - 15:56:03 1,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 20:30:46 0,540 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33
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01/09/2022 - 08:20:13 0,360 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:28:40

01/09/2022 - 10:25:43 0,350 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

0208 - PERMETRINA 10MG/ML (1%). Especificação : CONCENTRAÇÃO: 10MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: LOÇÃO
TÓPICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO COM 60ML
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 15:56:03 8,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 10:46:32 6,926 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 11:01:54 6,920 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:26:55 6,920 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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31/08/2022 - 16:12:33 15,660 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de Regularidade do
Profissional Contador (CRC) responsável válida. 11.4.9. Certidão
Simplificada da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com
data de expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de
Abertura do Certame, comprovando o Capital Social/Integralizado de –
NO MÍNIMO, 10% (dez por cento) do valor global arrematado. 11.5.2.
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Portanto, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 22/09/2022
17:04:39

31/08/2022 - 17:48:22 13,940 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 3,310 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:06 6,920 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 20:31:13 6,920 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 08:20:13 2,530 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:25:41 6,910 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:25:42 2,520 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:25:46 3,210 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49
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01/09/2022 - 10:26:24 2,380 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:26:35 5,400 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:26:42 2,370 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:27:16 2,249 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:27:28 2,310 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:28:31 5,880 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:28:43 2,420 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:29:19 5,870 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

0209 - PERMETRINA 50MG/ML (5%). Especificação : CONCENTRAÇÃO: 50MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: LOÇÃO
TÓPICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO COM 60ML
Data Valor CNPJ Situação
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26/08/2022 - 14:09:05 7,000 (proposta) 34.093.466/0001-09 - DMB -
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante DMB
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 19/09/2022
15:42:29

30/08/2022 - 15:56:03 8,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 10:47:03 7,032 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 11:02:41 7,030 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:26:56 7,030 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 18:45:48 5,010 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:06 7,030 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 20:31:45 7,030 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33
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01/09/2022 - 08:20:14 3,920 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:25:41 6,990 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:25:46 4,920 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 10:25:51 3,910 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:26:57 6,400 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:27:04 6,390 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:28:40 5,970 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:28:59 3,660 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:29:05 3,650 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:29:11 5,960 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:33:04 3,640 34.093.466/0001-09 - DMB -
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante DMB
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 19/09/2022
15:42:29
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01/09/2022 - 10:33:11 3,630 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:34:39 3,620 34.093.466/0001-09 - DMB -
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante DMB
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 19/09/2022
15:42:29

01/09/2022 - 10:34:43 3,610 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:35:59 3,600 34.093.466/0001-09 - DMB -
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante DMB
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 19/09/2022
15:42:29

01/09/2022 - 10:36:11 3,590 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:37:01 3,580 34.093.466/0001-09 - DMB -
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante DMB
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 19/09/2022
15:42:29

01/09/2022 - 10:37:03 3,570 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:37:23 3,560 34.093.466/0001-09 - DMB -
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante DMB
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 19/09/2022
15:42:29

0210 - PREDNISOLONA 20 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 20MG; FORMA FARMACÊUTICA: COPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação
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30/08/2022 - 15:56:03 2,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 10:47:41 0,396 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 11:04:04 0,390 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:26:56 0,650 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:12:33 0,390 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de Regularidade do
Profissional Contador (CRC) responsável válida. 11.4.9. Certidão
Simplificada da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com
data de expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de
Abertura do Certame, comprovando o Capital Social/Integralizado de –
NO MÍNIMO, 10% (dez por cento) do valor global arrematado. 11.5.2.
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Portanto, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 22/09/2022
17:04:39

31/08/2022 - 17:48:22 0,630 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35
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31/08/2022 - 18:45:48 2,020 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:06 0,390 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 20:32:18 0,390 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 10:25:41 0,380 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:25:46 0,330 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 10:25:49 0,320 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:27:11 0,300 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:28:37 0,284 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35
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01/09/2022 - 10:28:47 0,340 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:29:09 1,470 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

0211 - PREDNISOLONA 3MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 3MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 100ML
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 10:48:31 17,006 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 11:04:47 17,000 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:26:57 17,000 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:12:33 17,000 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de Regularidade do
Profissional Contador (CRC) responsável válida. 11.4.9. Certidão
Simplificada da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com
data de expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de
Abertura do Certame, comprovando o Capital Social/Integralizado de –
NO MÍNIMO, 10% (dez por cento) do valor global arrematado. 11.5.2.
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Portanto, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 22/09/2022
17:04:39

31/08/2022 - 17:14:04 17,007 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53
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31/08/2022 - 17:48:22 14,120 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 6,400 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:06 17,000 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 20:32:56 17,000 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 08:34:56 9,810 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:26:08 14,110 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:26:12 10,490 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:26:37 6,060 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:27:36 14,200 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09
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01/09/2022 - 10:28:57 14,450 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:29:19 4,670 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:29:56 4,431 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:32:13 8,700 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

0212 - PREDNISOLONA 40 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 40MG; FORMA FARMACÊUTICA: COPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 10:49:05 9,810 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02
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31/08/2022 - 20:33:30 9,800 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi solicitado a devida
comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de
envio de proposta readequada para o fornecedor DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida pelo pregoeiro para
22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022
11:52:50 - Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes,
informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de
quantitativos com seus devidos cálculos de todos os itens arrematados
pela empresa DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda,
incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas
fiscais com datas recentes (tendo em vista a variação/oscilação do
mercado). Restante no chat. 22/09/2022 16:18:35

01/09/2022 - 08:35:26 9,810 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:28:24 9,200 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:29:09 8,350 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

0213 - PREDNISONA 5MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 5MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação
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31/08/2022 - 10:49:38 0,192 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 11:05:37 0,190 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:26:57 0,190 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:01:56 0,190 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

31/08/2022 - 17:14:25 0,193 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:22 0,150 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 0,150 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:06 0,190 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 20:33:56 0,190 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33
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01/09/2022 - 08:20:14 0,130 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Válido

01/09/2022 - 08:39:51 0,160 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 10:26:08 0,180 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:26:12 0,120 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:27:20 0,151 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:28:53 0,110 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:28:59 0,100 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:29:29 0,090 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:32:58 0,080 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

0214 - RISPERIDONA 1 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 1MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 13:44:36 0,427 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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30/08/2022 - 15:56:03 1,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 10:50:10 0,426 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 11:06:24 0,420 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:26:57 0,420 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 17:14:45 0,427 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:22 0,420 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 0,200 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:06 0,420 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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31/08/2022 - 20:35:23 0,420 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 08:20:14 0,130 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:28:52

01/09/2022 - 08:40:13 0,180 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 10:26:08 0,410 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:26:15 0,400 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:26:21 0,390 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:26:30 0,380 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:26:39 0,370 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:26:45 0,360 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:26:53 0,350 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:27:06 0,340 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:27:19 0,330 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:27:40 0,230 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:27:42 0,220 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:27:55 0,100 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:29:43 0,150 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

0215 - RISPERIDONA 1MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 1 MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL,
COM PIPETA DOSADORA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 30 ML
Data Valor CNPJ Situação
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26/08/2022 - 14:09:44 20,000 (proposta) 34.093.466/0001-09 - DMB -
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante DMB
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 19/09/2022
15:42:29

30/08/2022 - 13:44:59 40,223 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

31/08/2022 - 10:50:46 40,222 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 11:09:50 40,220 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:26:57 40,220 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:02:22 40,220 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

31/08/2022 - 16:12:33 40,220 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de Regularidade do
Profissional Contador (CRC) responsável válida. 11.4.9. Certidão
Simplificada da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com
data de expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de
Abertura do Certame, comprovando o Capital Social/Integralizado de –
NO MÍNIMO, 10% (dez por cento) do valor global arrematado. 11.5.2.
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Portanto, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 22/09/2022
17:04:39
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31/08/2022 - 17:15:10 40,223 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:22 18,420 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 15,900 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:06 40,220 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 20:35:58 40,220 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 08:20:15 16,800 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Válido

01/09/2022 - 08:35:56 40,223 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:26:08 15,890 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:26:08 40,210 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:26:13 15,880 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 10:26:15 15,870 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:26:44 13,840 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

01/09/2022 - 10:26:47 15,860 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:26:57 15,000 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:27:02 15,850 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:27:06 13,830 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:27:34 13,110 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:27:39 13,680 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:28:01 22,000 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09
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01/09/2022 - 10:29:31 34,200 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:29:50 11,610 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:30:09 11,017 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:33:35 13,100 34.093.466/0001-09 - DMB -
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante DMB
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 19/09/2022
15:42:29

01/09/2022 - 10:35:12 14,250 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

0216 - RISPERIDONA 2 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 2MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 13:45:21 0,310 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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30/08/2022 - 15:56:03 1,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 10:51:46 0,310 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 11:16:05 0,310 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:26:57 0,310 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:02:56 0,310 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

31/08/2022 - 16:12:33 0,110 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - A licitante MCW PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 10:55:41

31/08/2022 - 17:15:30 0,310 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53
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31/08/2022 - 17:48:22 0,540 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 0,200 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:06 0,310 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 20:36:27 0,310 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 20:49:37 0,290 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 10:26:08 0,280 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:26:12 0,160 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:26:15 0,270 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:26:22 0,260 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:26:30 0,250 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:26:39 0,240 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:27:07 0,180 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

01/09/2022 - 10:29:39 0,281 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:30:20 0,150 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:32:39 0,239 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

0217 - RISPERIDONA 3 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 3MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 13:45:38 0,427 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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31/08/2022 - 10:52:22 0,426 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 11:16:38 0,420 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:26:58 0,420 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:03:19 0,420 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

31/08/2022 - 16:12:33 0,150 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de Regularidade do
Profissional Contador (CRC) responsável válida. 11.4.9. Certidão
Simplificada da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com
data de expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de
Abertura do Certame, comprovando o Capital Social/Integralizado de –
NO MÍNIMO, 10% (dez por cento) do valor global arrematado. 11.5.2.
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Portanto, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 22/09/2022
17:04:39

31/08/2022 - 17:15:51 0,427 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:22 0,720 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35
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31/08/2022 - 18:45:48 0,360 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:06 0,420 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 20:36:56 0,420 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 20:49:51 0,260 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 08:20:15 0,230 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 23/09/2022 10:42:29

01/09/2022 - 10:26:08 0,350 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:26:12 0,240 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:26:15 0,340 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:26:22 0,330 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:27:28 0,270 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45
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01/09/2022 - 10:29:46 0,130 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:29:51 0,361 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:35:36 0,160 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

0218 - RIVAROXABANA 20 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 20MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

29/08/2022 - 10:18:23 5,000 (proposta) 17.263.792/0001-90 - REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O
balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as
PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os
relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de
Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o
comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED
CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de
entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser
apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos
resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do
que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida.
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos. Restante no chat. 22/09/2022 17:26:41

30/08/2022 - 16:10:18 2,100 (proposta) 12.420.164/0009-04 - CM
HOSPITALAR S.A

Válido

31/08/2022 - 10:52:54 2,106 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02
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31/08/2022 - 11:17:10 2,100 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:26:55 2,100 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 17:48:22 1,860 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 2,500 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:06 2,100 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 20:37:23 2,100 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 20:50:09 1,450 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 00:02:30 2,000 (proposta) 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54
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01/09/2022 - 08:36:50 2,107 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:26:09 1,850 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:26:12 1,440 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:26:41 3,200 17.263.792/0001-90 - REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O
balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as
PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os
relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de
Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o
comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED
CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de
entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser
apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos
resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do
que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida.
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos. Restante no chat. 22/09/2022 17:26:41

01/09/2022 - 10:28:11 1,350 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:28:29 1,430 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:30:11 1,800 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02
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01/09/2022 - 10:30:13 1,910 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:30:28 1,790 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:30:43 1,290 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:32:58 1,210 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 10:34:30 1,200 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:34:44 1,138 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35
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01/09/2022 - 10:36:25 2,550 17.263.792/0001-90 - REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O
balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as
PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os
relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de
Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o
comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED
CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de
entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser
apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos
resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do
que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida.
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos. Restante no chat. 22/09/2022 17:26:41

0219 - SACARATO DE HIDROXIDO DE FÉRRICO. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 100MG/5ML; FORMA
FARMACÊUTICA:INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO AMPO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 14:26:35 31,120 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 18:45:48 21,000 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 20:37:48 31,120 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 08:20:15 16,520 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:28:59

01/09/2022 - 10:26:09 31,110 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:31:08 15,000 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

0220 - SACUBITRIL 97MG + VALSARTANA 103MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 97MG + 103MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação
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31/08/2022 - 10:53:31 10,840 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:26:35 10,840 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 18:45:48 9,760 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 08:37:27 10,840 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:26:09 9,750 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:30:29 9,210 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:30:33 9,200 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:31:28 7,120 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

0221 - SALBUTAMOL 100MCG/DOSE. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 100MCG/DOSE; FORMA FARMACÊUTICA:
AEROSOL ORAL; EMBALAGEM: FRASCO COM 20 DOSES
Data Valor CNPJ Situação
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31/08/2022 - 09:40:00 22,340 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 10:54:56 22,346 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:26:35 27,060 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 18:45:48 21,000 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 20:38:45 22,340 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 00:02:30 22,300 (proposta) 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 08:38:04 22,347 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:28:22 20,990 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:30:30 13,510 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:30:37 18,980 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:30:47 18,970 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:31:32 15,330 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:35:55 13,500 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

0222 - SECNIDAZOL 1.000 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 1000MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 10:55:35 2,566 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:26:56 2,560 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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31/08/2022 - 17:48:22 2,050 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 2,500 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 20:39:09 2,560 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 08:38:32 2,567 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:28:22 2,490 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:30:45 2,180 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:30:51 2,170 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:31:42 1,830 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32
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01/09/2022 - 10:33:52 1,720 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:37:13 1,620 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:37:55 1,537 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

0223 - SIMETICONA 75MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 75MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL-
GOTAS; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 15 ML
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 13:46:33 4,090 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

30/08/2022 - 15:56:03 5,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49
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31/08/2022 - 09:41:04 4,090 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 10:56:07 4,090 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:26:58 4,260 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:03:48 4,090 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

31/08/2022 - 16:12:33 4,090 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de Regularidade do
Profissional Contador (CRC) responsável válida. 11.4.9. Certidão
Simplificada da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com
data de expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de
Abertura do Certame, comprovando o Capital Social/Integralizado de –
NO MÍNIMO, 10% (dez por cento) do valor global arrematado. 11.5.2.
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Portanto, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 22/09/2022
17:04:39

31/08/2022 - 17:48:22 4,110 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 3,650 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:06 4,090 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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31/08/2022 - 20:39:33 4,100 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 20:50:35 2,460 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 08:38:57 4,090 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:27:40 3,550 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 10:27:42 3,640 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:27:43 2,450 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:27:53 2,490 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45
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01/09/2022 - 10:28:10 2,480 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 10:28:14 3,540 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:28:38 2,310 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:28:47 2,300 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:30:46 3,851 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:30:53 3,470 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:30:58 3,460 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:31:51 2,660 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:33:08 2,200 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41
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01/09/2022 - 10:33:19 2,190 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:34:27 2,060 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:34:43 2,050 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:35:04 1,945 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:35:12 2,020 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

0224 - SINVASTATINA 40 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 40 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 09:42:42 0,380 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 10:56:39 0,386 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:26:35 0,380 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:12:33 0,170 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de Regularidade do
Profissional Contador (CRC) responsável válida. 11.4.9. Certidão
Simplificada da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com
data de expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de
Abertura do Certame, comprovando o Capital Social/Integralizado de –
NO MÍNIMO, 10% (dez por cento) do valor global arrematado. 11.5.2.
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Portanto, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 22/09/2022
17:04:39
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31/08/2022 - 17:16:22 0,387 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:22 0,290 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 0,220 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:06 0,380 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 20:39:57 0,380 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 08:20:16 0,200 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 23/09/2022 10:42:42

01/09/2022 - 08:39:24 0,387 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 08:41:34 0,200 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 10:27:44 0,260 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 10:28:31 0,370 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:29:09 0,150 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:31:00 0,330 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:31:05 0,320 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:31:16 0,321 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:32:00 0,160 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

0225 - SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 25MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 13:47:04 0,670 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

31/08/2022 - 09:44:07 0,670 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09
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31/08/2022 - 10:57:09 0,670 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:26:58 0,760 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 17:48:22 0,510 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 0,770 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 20:40:26 0,670 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 00:02:31 0,670 (proposta) 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 08:19:16 0,350 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:29:10
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01/09/2022 - 08:39:53 0,670 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:27:42 0,660 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:28:22 0,650 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:28:25 0,640 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:28:52 0,320 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:29:00 0,560 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:29:19 0,630 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:29:30 0,550 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:29:57 0,620 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:34:29 0,570 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:35:56 0,500 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

0226 - SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 50MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

26/08/2022 - 14:10:25 2,000 (proposta) 34.093.466/0001-09 - DMB -
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante DMB
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 19/09/2022
15:42:29

30/08/2022 - 13:47:35 2,917 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

31/08/2022 - 09:44:58 2,910 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09
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31/08/2022 - 10:57:41 2,916 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:26:59 2,910 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 17:48:22 1,110 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 1,580 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 20:40:51 2,910 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 20:51:06 0,970 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 00:02:30 2,900 (proposta) 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54
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01/09/2022 - 08:20:17 0,590 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:29:18

01/09/2022 - 08:40:20 2,917 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:27:43 1,100 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:28:31 2,890 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:29:32 1,200 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:30:46 0,540 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:31:30 2,470 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:32:02 2,460 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:33:19 0,810 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 10:33:56 1,150 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:34:18 0,800 34.093.466/0001-09 - DMB -
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante DMB
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 19/09/2022
15:42:29

01/09/2022 - 10:35:56 0,790 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

0227 - SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 500MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 500MG; FORMA
FARMACÊUTICA: PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA 2ML
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 09:46:27 12,950 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:27:00 12,950 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:04:19 12,950 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45
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31/08/2022 - 17:16:45 12,953 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:22 27,000 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 8,720 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:06 12,950 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 20:42:06 12,950 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 20:51:21 8,500 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 00:30:57 12,953 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 08:20:16 6,860 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:27:44 6,850 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 10:28:23 12,940 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:28:26 6,400 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

01/09/2022 - 10:28:43 6,390 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:29:47 4,400 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:30:02 6,240 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:30:56 4,160 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:32:45 6,370 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

0228 - SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G POMADA. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 10MG/G (1%); FORMA
FARMACÊUTICA: CREME; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BISNAGA 50G
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 15:56:04 15,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/10/2022 às 08:42:23.
Código verificador: 39AEED

Página 923 de 1279

31/08/2022 - 09:49:55 14,440 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 10:58:26 14,442 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:27:01 14,440 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:12:33 14,440 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de Regularidade do
Profissional Contador (CRC) responsável válida. 11.4.9. Certidão
Simplificada da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com
data de expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de
Abertura do Certame, comprovando o Capital Social/Integralizado de –
NO MÍNIMO, 10% (dez por cento) do valor global arrematado. 11.5.2.
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Portanto, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 22/09/2022
17:04:39

31/08/2022 - 17:17:08 14,443 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:22 7,530 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 6,750 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:06 14,440 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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31/08/2022 - 20:42:34 14,440 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 20:51:37 8,500 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 08:41:30 14,443 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:27:40 14,000 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 10:27:44 7,820 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:28:33 13,990 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:29:00 13,000 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49
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01/09/2022 - 10:29:30 12,990 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:29:35 12,000 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 10:29:58 11,990 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:30:05 11,000 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:30:19 10,920 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 10:31:08 6,390 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35
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01/09/2022 - 10:31:44 12,270 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:32:55 4,930 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:33:43 7,080 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 10:36:26 4,678 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

0229 - SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G POTE. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 10MG/G (1%); FORMA FARMACÊUTICA:
CREME; UNIDADE DE FORNECIMENTO: POTE 400G
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 13:48:08 78,103 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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30/08/2022 - 15:56:04 80,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 09:52:58 75,100 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 11:00:02 75,102 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:27:01 75,100 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:12:33 45,320 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de Regularidade do
Profissional Contador (CRC) responsável válida. 11.4.9. Certidão
Simplificada da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com
data de expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de
Abertura do Certame, comprovando o Capital Social/Integralizado de –
NO MÍNIMO, 10% (dez por cento) do valor global arrematado. 11.5.2.
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Portanto, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 22/09/2022
17:04:39

31/08/2022 - 17:17:31 75,103 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53
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31/08/2022 - 17:48:22 62,460 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 55,840 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:06 75,100 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 20:43:21 75,100 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 20:51:57 47,990 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 08:42:02 75,103 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:27:41 55,820 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49
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01/09/2022 - 10:27:43 62,450 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:27:44 46,330 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:28:22 62,440 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:28:25 62,430 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:29:19 62,420 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:29:57 62,410 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:30:19 62,400 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:30:25 60,000 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:30:53 62,390 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:30:57 62,380 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:31:07 59,990 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:31:28 43,000 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:31:58 63,830 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:33:03 40,760 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:33:52 40,500 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 10:36:41 38,434 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

0230 - SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 400MG/80MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 400MG + 80MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação
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29/08/2022 - 10:19:47 0,460 (proposta) 17.263.792/0001-90 - REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O
balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as
PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os
relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de
Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o
comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED
CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de
entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser
apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos
resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do
que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida.
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos. Restante no chat. 22/09/2022 17:26:41

30/08/2022 - 13:48:39 0,463 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

30/08/2022 - 15:56:04 1,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 09:54:12 0,450 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 11:00:39 0,462 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02
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31/08/2022 - 14:27:02 0,460 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:12:33 0,220 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de Regularidade do
Profissional Contador (CRC) responsável válida. 11.4.9. Certidão
Simplificada da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com
data de expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de
Abertura do Certame, comprovando o Capital Social/Integralizado de –
NO MÍNIMO, 10% (dez por cento) do valor global arrematado. 11.5.2.
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Portanto, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 22/09/2022
17:04:39

31/08/2022 - 17:17:53 0,463 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:22 0,360 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 0,350 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:06 0,460 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 20:43:45 0,460 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 20:52:48 0,340 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41
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01/09/2022 - 08:42:30 0,463 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:27:43 0,440 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:27:44 0,280 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:28:33 0,430 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:28:38 0,300 17.263.792/0001-90 - REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O
balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as
PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os
relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de
Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o
comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED
CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de
entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser
apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos
resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do
que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida.
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos. Restante no chat. 22/09/2022 17:26:41

01/09/2022 - 10:29:02 0,420 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:29:30 0,410 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:30:07 0,400 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:30:19 0,390 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:30:46 0,380 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:30:51 0,370 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:31:05 0,371 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:31:45 0,190 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:33:23 0,260 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32
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01/09/2022 - 10:36:39 0,240 17.263.792/0001-90 - REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O
balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as
PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os
relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de
Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o
comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED
CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de
entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser
apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos
resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do
que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida.
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos. Restante no chat. 22/09/2022 17:26:41

0231 - SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 40MG+8MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 40MG + 8MG/ ML; FORMA
FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 100 ML
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 11:01:15 10,772 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:27:02 10,770 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 17:18:15 10,773 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:22 10,800 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 11,000 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32
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31/08/2022 - 20:44:23 10,770 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 08:20:16 7,140 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:29:29

01/09/2022 - 10:34:12 10,760 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:35:00 8,030 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:36:31 9,150 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:36:36 9,140 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:37:03 6,775 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:39:47 5,600 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53
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01/09/2022 - 10:43:08 5,310 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

0232 - SULFATO DE GETAMICINA 40MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 40MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA DE 2ML
Data Valor CNPJ Situação

29/08/2022 - 10:20:43 4,420 (proposta) 17.263.792/0001-90 - REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O
balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as
PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os
relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de
Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o
comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED
CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de
entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser
apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos
resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do
que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida.
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos. Restante no chat. 22/09/2022 17:26:41

31/08/2022 - 09:56:22 2,890 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:27:02 2,890 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:05:03 2,890 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

31/08/2022 - 17:18:35 2,890 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53
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31/08/2022 - 18:45:48 2,770 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 20:44:48 2,890 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 08:20:16 2,660 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:34:13 2,650 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:34:28 2,700 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:35:12 2,500 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:35:14 2,490 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:35:32 2,020 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:36:02 1,790 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/10/2022 às 08:42:23.
Código verificador: 39AEED

Página 939 de 1279

01/09/2022 - 10:37:03 2,400 17.263.792/0001-90 - REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O
balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as
PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os
relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de
Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o
comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED
CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de
entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser
apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos
resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do
que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida.
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos. Restante no chat. 22/09/2022 17:26:41

01/09/2022 - 10:37:07 2,390 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:40:33 1,720 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

01/09/2022 - 10:40:48 2,210 17.263.792/0001-90 - REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O
balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as
PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os
relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de
Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o
comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED
CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de
entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser
apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos
resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do
que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida.
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos. Restante no chat. 22/09/2022 17:26:41

0233 - SULFATO DE GETAMICINA 80MG/2ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 80MG/2ML; FORMA FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA DE 2ML
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 14:27:02 4,190 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:05:24 4,190 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45
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31/08/2022 - 17:18:54 4,190 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:22 3,590 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 3,520 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:06 4,190 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 20:45:16 4,190 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 10:34:12 3,510 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:34:18 3,900 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:35:24 3,300 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:36:25 3,120 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35
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01/09/2022 - 10:36:33 3,000 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

01/09/2022 - 10:36:49 1,930 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

01/09/2022 - 10:38:19 1,831 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:41:25 1,800 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

0234 - SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA 400MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 400MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO REVESTIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 11:01:59 6,540 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:27:03 6,540 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 18:45:48 6,500 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32
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31/08/2022 - 20:45:41 6,540 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 08:43:00 6,540 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:34:13 6,490 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:35:56 6,150 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:36:04 6,140 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:36:49 5,550 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:36:54 5,540 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:37:59 4,990 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22
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21/09/2022 - 09:00:32 5,530 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

0235 - SULFATO DE MORFINA 30MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 30MG; FORMA FARMACÊUTICA: CÁPSULA;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: CÁPSULA
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 15:56:04 5,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 14:26:22 4,010 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 17:48:22 2,860 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 19:45:06 4,010 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 20:46:22 4,000 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 20:54:43 2,470 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41
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01/09/2022 - 08:43:26 4,017 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:34:12 3,990 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:34:17 2,810 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 10:36:48 2,330 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:39:56 2,060 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 10:40:40 1,954 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

0236 - SULF. POLIMIXINA B + SULF. NEOMICINA + FLUOCINOLONA ACETONIDA + CLORID LIDOCAINA. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 10.000 UI /ML + 3.500 MG/ML + 0,250MG/ML + 20MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
OTOLÓGICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO DE 5ML
Data Valor CNPJ Situação
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31/08/2022 - 11:02:52 25,616 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 17:48:22 22,900 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 20:46:49 25,610 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi solicitado a devida
comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de
envio de proposta readequada para o fornecedor DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida pelo pregoeiro para
22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022
11:52:50 - Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes,
informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de
quantitativos com seus devidos cálculos de todos os itens arrematados
pela empresa DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda,
incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas
fiscais com datas recentes (tendo em vista a variação/oscilação do
mercado). Restante no chat. 22/09/2022 16:18:44

01/09/2022 - 10:36:57 21,770 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:37:31 20,640 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35
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0237 - SULFATO DE SALBUTAMOL 100MCG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 100MCG/DOSE; FORMA FARMACÊUTICA:
AEROSOL ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 200 DOSES
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 09:57:53 22,340 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 11:04:35 22,346 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:26:22 27,060 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 18:45:48 20,090 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 20:47:15 22,340 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 00:02:29 22,300 (proposta) 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54
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01/09/2022 - 08:44:25 22,347 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:34:13 20,080 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:34:57 18,000 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:35:09 17,990 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:35:41 17,000 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:36:17 16,100 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:36:51 15,000 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:37:08 18,990 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02
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01/09/2022 - 10:42:28 14,990 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:43:52 14,000 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:44:09 13,990 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:44:29 13,800 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:44:43 13,790 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:45:01 13,750 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09
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01/09/2022 - 10:45:16 13,740 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:45:23 13,500 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:45:40 13,490 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

0238 - SULFATO DE ZINCO MOHIDRATADO 4MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 4 MG/ML;FORMA FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 100 ML
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 11:06:03 55,372 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:26:35 55,370 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 17:48:22 33,980 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35
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31/08/2022 - 18:45:48 50,000 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 20:47:39 55,370 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 10:34:13 49,990 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:36:26 36,500 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:37:17 47,060 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:37:22 47,050 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

0239 - SULFATO FERROSO 40 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 40MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

29/08/2022 - 09:36:12 0,050 (proposta) 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

30/08/2022 - 15:56:04 1,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49
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31/08/2022 - 09:59:53 0,120 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 11:06:33 0,126 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:26:22 0,120 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:05:48 0,120 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

31/08/2022 - 17:19:15 0,090 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:22 0,130 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 0,050 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:06 0,120 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 20:48:41 0,120 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33
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01/09/2022 - 08:42:31 0,040 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 08:44:59 0,127 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:34:13 0,110 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:35:11 0,080 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:37:09 0,060 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

01/09/2022 - 10:37:28 0,100 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

0240 - SULPIRIDA 50MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 50MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação
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31/08/2022 - 11:07:04 1,746 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 18:45:48 1,080 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 20:49:17 1,740 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi solicitado a devida
comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de
envio de proposta readequada para o fornecedor DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida pelo pregoeiro para
22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022
11:52:50 - Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes,
informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de
quantitativos com seus devidos cálculos de todos os itens arrematados
pela empresa DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda,
incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas
fiscais com datas recentes (tendo em vista a variação/oscilação do
mercado). Restante no chat. 22/09/2022 16:18:51

01/09/2022 - 10:37:37 1,500 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

0241 - TOPIRAMATO 100 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 100MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 14:26:22 1,320 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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31/08/2022 - 17:48:22 0,810 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 0,850 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:06 0,680 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 20:49:45 0,680 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 10:36:29 0,670 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:36:36 0,660 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:36:40 0,650 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:36:41 0,640 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:36:49 0,630 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:36:54 0,620 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:36:57 0,610 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:36:59 0,600 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:37:03 0,590 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:37:07 0,580 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:37:11 0,570 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:37:13 0,560 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:37:16 0,550 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:37:22 0,540 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:37:38 0,530 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 10:39:26 0,502 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:39:33 0,490 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:39:59 0,465 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:40:06 0,450 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

0242 - TOPIRAMATO 25 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 25MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 11:07:57 0,386 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:26:22 0,380 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 17:48:22 0,290 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 0,340 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:06 0,380 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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31/08/2022 - 20:50:11 0,380 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 10:36:29 0,280 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:36:32 0,330 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:37:55 0,320 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:38:04 0,310 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:38:18 0,250 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:38:21 0,240 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:40:12 0,220 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:40:16 0,210 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

0243 - VALSARTANA + ALOPIDINA 160/5MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 160MG/5MG; FORMA FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 100ML
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 11:10:15 3,762 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02
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31/08/2022 - 20:50:37 3,760 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi solicitado a devida
comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de
envio de proposta readequada para o fornecedor DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida pelo pregoeiro para
22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022
11:52:50 - Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes,
informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de
quantitativos com seus devidos cálculos de todos os itens arrematados
pela empresa DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda,
incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas
fiscais com datas recentes (tendo em vista a variação/oscilação do
mercado). Restante no chat. 22/09/2022 16:19:04

01/09/2022 - 10:38:03 3,310 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

0244 - VALSARTANA 160 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 160MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 13:49:09 4,037 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

31/08/2022 - 11:10:44 4,036 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:26:23 4,030 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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31/08/2022 - 20:51:01 4,030 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 00:02:31 4,000 (proposta) 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 00:30:57 4,037 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 08:45:35 4,037 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:36:17 3,990 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 10:36:30 3,980 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:36:36 3,970 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:36:41 3,960 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:36:51 3,950 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:36:54 3,940 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:37:01 3,930 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:37:07 3,920 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:37:17 3,910 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:37:22 3,900 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:37:46 3,890 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:37:49 3,880 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:38:16 3,870 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:38:17 3,430 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:38:22 3,860 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:38:28 3,420 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:38:32 3,490 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:38:45 3,290 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/10/2022 às 08:42:23.
Código verificador: 39AEED

Página 961 de 1279

01/09/2022 - 10:38:54 3,280 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:39:28 3,270 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 10:39:40 3,260 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:39:45 3,250 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28
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01/09/2022 - 10:39:49 3,190 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:40:03 3,180 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 10:40:25 3,170 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:40:28 2,990 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22
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01/09/2022 - 10:40:29 3,160 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 10:40:44 3,000 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 10:40:49 2,980 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:41:34 2,690 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22
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01/09/2022 - 10:41:46 2,680 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:42:38 2,670 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 10:42:48 2,190 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:42:50 2,600 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28
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01/09/2022 - 10:43:02 2,180 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:43:25 2,170 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 10:43:59 2,160 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:44:16 2,150 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28
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01/09/2022 - 10:44:28 2,140 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:44:34 1,990 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:44:35 2,130 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:44:37 1,980 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:44:53 1,970 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54
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01/09/2022 - 10:45:02 1,960 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:45:06 1,800 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:45:11 1,790 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:45:29 1,780 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:45:32 1,770 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 10:45:45 1,760 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:45:47 1,750 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:46:04 1,740 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:46:10 1,730 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:46:23 1,720 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54
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01/09/2022 - 10:46:25 1,710 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:46:39 1,700 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:46:44 1,690 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:47:02 1,680 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:47:08 1,590 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22
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01/09/2022 - 10:47:13 1,670 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:47:19 1,580 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:47:36 1,570 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:47:47 1,560 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:48:04 1,550 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54
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01/09/2022 - 10:48:14 1,540 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:48:23 1,530 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:48:28 1,520 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:48:33 1,390 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:48:39 1,380 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 10:48:54 1,370 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:48:55 1,360 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:48:59 1,350 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:49:05 1,280 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:49:21 1,270 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 10:49:36 1,260 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:49:46 1,250 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:50:01 1,240 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:50:18 1,190 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:50:23 1,230 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/10/2022 às 08:42:23.
Código verificador: 39AEED

Página 974 de 1279

01/09/2022 - 10:50:49 1,180 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:51:04 1,170 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:51:25 1,160 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:52:02 1,120 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:52:19 1,110 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54
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01/09/2022 - 10:53:33 1,090 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:54:01 1,080 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

0245 - VARFARINA SÓDICA 5MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 5MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 13:49:43 0,437 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

31/08/2022 - 11:11:14 0,436 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:26:23 0,430 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 18:45:48 1,130 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32
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31/08/2022 - 20:51:25 0,430 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 10:36:17 0,420 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:36:31 0,410 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:36:36 0,400 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:36:42 0,390 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:36:51 0,380 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:36:54 0,370 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:37:01 0,360 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:37:07 0,350 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:37:17 0,340 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:38:28 0,820 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

0246 - VIDAGLIPTINA 50 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 50MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 13:51:00 8,233 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

31/08/2022 - 11:11:46 8,232 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 20:52:01 8,230 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi solicitado a devida
comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de
envio de proposta readequada para o fornecedor DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida pelo pregoeiro para
22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022
11:52:50 - Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes,
informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de
quantitativos com seus devidos cálculos de todos os itens arrematados
pela empresa DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda,
incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas
fiscais com datas recentes (tendo em vista a variação/oscilação do
mercado). Restante no chat. 22/09/2022 16:19:12
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01/09/2022 - 08:46:14 8,233 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:36:17 8,220 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:38:38 6,990 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:38:38 6,980 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:42:37 6,490 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22
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01/09/2022 - 10:43:03 6,480 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

0247 - VITAMINA D 2000UI. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 2.000UI; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 11:12:16 3,270 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:24:00 1,000 (proposta) 04.162.170/0001-23 - Estratti Vegetali
Farmacia e Manipulação Eireli

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973; 11.5.3. Autorizações
de Funcionamento (AFE) expedido pela ANVISA e cópia da sua
publicação no Diário Oficial da União (DOU) acrescentada das
atividades para armazenar, expedir, distribuir e transportar
medicamentos comuns e sujeitos a controle especial, produtos para
saúde e saneantes; ou contrato com empresa transportadora que
possua Autorização para tal. A Autorização de Funcionamento deverá
estar na vigência do Prazo de Validade, de acordo com a Medida
Provisória nº 2190-34/01. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022
10:49:11

31/08/2022 - 14:26:23 3,270 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 17:48:22 0,610 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 20:52:32 3,270 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 10:36:31 3,260 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:38:30 0,600 04.162.170/0001-23 - Estratti Vegetali
Farmacia e Manipulação Eireli

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973; 11.5.3. Autorizações
de Funcionamento (AFE) expedido pela ANVISA e cópia da sua
publicação no Diário Oficial da União (DOU) acrescentada das
atividades para armazenar, expedir, distribuir e transportar
medicamentos comuns e sujeitos a controle especial, produtos para
saúde e saneantes; ou contrato com empresa transportadora que
possua Autorização para tal. A Autorização de Funcionamento deverá
estar na vigência do Prazo de Validade, de acordo com a Medida
Provisória nº 2190-34/01. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022
10:49:11

01/09/2022 - 10:38:47 2,770 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:38:56 2,760 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:45:47 0,569 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:46:07 0,550 04.162.170/0001-23 - Estratti Vegetali
Farmacia e Manipulação Eireli

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973; 11.5.3. Autorizações
de Funcionamento (AFE) expedido pela ANVISA e cópia da sua
publicação no Diário Oficial da União (DOU) acrescentada das
atividades para armazenar, expedir, distribuir e transportar
medicamentos comuns e sujeitos a controle especial, produtos para
saúde e saneantes; ou contrato com empresa transportadora que
possua Autorização para tal. A Autorização de Funcionamento deverá
estar na vigência do Prazo de Validade, de acordo com a Medida
Provisória nº 2190-34/01. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022
10:49:11
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21/09/2022 - 11:28:33 2,750 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

0248 - VITAMINA D 7000UI. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 7.000UI; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 11:12:47 8,340 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:24:55 2,500 (proposta) 04.162.170/0001-23 - Estratti Vegetali
Farmacia e Manipulação Eireli

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973; 11.5.3. Autorizações
de Funcionamento (AFE) expedido pela ANVISA e cópia da sua
publicação no Diário Oficial da União (DOU) acrescentada das
atividades para armazenar, expedir, distribuir e transportar
medicamentos comuns e sujeitos a controle especial, produtos para
saúde e saneantes; ou contrato com empresa transportadora que
possua Autorização para tal. A Autorização de Funcionamento deverá
estar na vigência do Prazo de Validade, de acordo com a Medida
Provisória nº 2190-34/01. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022
10:49:11

31/08/2022 - 14:26:23 8,340 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 17:19:45 8,340 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:22 2,250 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35
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31/08/2022 - 20:52:59 8,340 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 00:02:30 8,000 (proposta) 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:36:31 7,990 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:38:45 2,200 04.162.170/0001-23 - Estratti Vegetali
Farmacia e Manipulação Eireli

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973; 11.5.3. Autorizações
de Funcionamento (AFE) expedido pela ANVISA e cópia da sua
publicação no Diário Oficial da União (DOU) acrescentada das
atividades para armazenar, expedir, distribuir e transportar
medicamentos comuns e sujeitos a controle especial, produtos para
saúde e saneantes; ou contrato com empresa transportadora que
possua Autorização para tal. A Autorização de Funcionamento deverá
estar na vigência do Prazo de Validade, de acordo com a Medida
Provisória nº 2190-34/01. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022
10:49:11

01/09/2022 - 10:38:58 7,080 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:39:04 7,070 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:43:02 0,672 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53
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01/09/2022 - 10:44:28 2,190 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:44:59 0,650 04.162.170/0001-23 - Estratti Vegetali
Farmacia e Manipulação Eireli

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973; 11.5.3. Autorizações
de Funcionamento (AFE) expedido pela ANVISA e cópia da sua
publicação no Diário Oficial da União (DOU) acrescentada das
atividades para armazenar, expedir, distribuir e transportar
medicamentos comuns e sujeitos a controle especial, produtos para
saúde e saneantes; ou contrato com empresa transportadora que
possua Autorização para tal. A Autorização de Funcionamento deverá
estar na vigência do Prazo de Validade, de acordo com a Medida
Provisória nº 2190-34/01. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022
10:49:11

0249 - VITAMINAS DO COMPLEXO B. Especificação : FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: FRASCO 100 ML
Data Valor CNPJ Situação

29/08/2022 - 10:23:13 6,600 (proposta) 17.263.792/0001-90 - REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O
balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as
PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os
relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de
Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o
comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED
CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de
entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser
apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos
resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do
que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida.
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos. Restante no chat. 22/09/2022 17:26:41

31/08/2022 - 11:13:18 6,540 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02
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31/08/2022 - 14:26:23 6,540 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 17:48:22 0,250 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 3,350 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:06 6,540 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 20:53:28 6,540 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

31/08/2022 - 20:55:23 3,980 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 08:20:16 0,080 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 10:46:13

01/09/2022 - 08:46:42 6,540 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:36:29 4,600 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:36:31 6,530 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:38:51 2,450 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:39:08 5,550 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:39:15 5,540 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:40:28 3,320 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

0250 - ZINCO QUELADO 30MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 30MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO
MANIPULADO;UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 11:16:27 2,180 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:25:25 1,800 (proposta) 04.162.170/0001-23 - Estratti Vegetali
Farmacia e Manipulação Eireli

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973; 11.5.3. Autorizações
de Funcionamento (AFE) expedido pela ANVISA e cópia da sua
publicação no Diário Oficial da União (DOU) acrescentada das
atividades para armazenar, expedir, distribuir e transportar
medicamentos comuns e sujeitos a controle especial, produtos para
saúde e saneantes; ou contrato com empresa transportadora que
possua Autorização para tal. A Autorização de Funcionamento deverá
estar na vigência do Prazo de Validade, de acordo com a Medida
Provisória nº 2190-34/01. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022
10:49:11

31/08/2022 - 14:26:36 2,180 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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31/08/2022 - 17:48:22 0,290 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 0,300 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 20:53:52 2,180 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 10:36:31 2,170 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:39:02 0,220 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:39:15 1,850 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:39:26 0,200 04.162.170/0001-23 - Estratti Vegetali
Farmacia e Manipulação Eireli

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973; 11.5.3. Autorizações
de Funcionamento (AFE) expedido pela ANVISA e cópia da sua
publicação no Diário Oficial da União (DOU) acrescentada das
atividades para armazenar, expedir, distribuir e transportar
medicamentos comuns e sujeitos a controle especial, produtos para
saúde e saneantes; ou contrato com empresa transportadora que
possua Autorização para tal. A Autorização de Funcionamento deverá
estar na vigência do Prazo de Validade, de acordo com a Medida
Provisória nº 2190-34/01. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022
10:49:11

0251 - DEXAMETASONA 1MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 0,1%; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
OFTÁLMICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 5 ML
Data Valor CNPJ Situação
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31/08/2022 - 11:17:30 18,206 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:26:23 18,200 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 17:48:22 22,610 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 20:54:31 18,200 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 10:36:36 18,190 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:37:55 17,250 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:39:23 15,470 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

0252 - DEXAMETASONA 4MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 4 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação
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29/08/2022 - 09:35:56 1,060 (proposta) 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

30/08/2022 - 13:51:34 1,060 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

30/08/2022 - 15:56:05 2,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 10:01:15 1,060 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 11:18:04 1,060 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:26:24 1,060 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:06:18 1,060 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45
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31/08/2022 - 17:01:28 1,060 (proposta) 32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO
ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS HOSPITALAR - LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A J
COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALAR, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2.
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:07:44

31/08/2022 - 17:20:09 1,060 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 18:45:48 4,060 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 20:55:00 1,060 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 08:20:16 0,330 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:29:39

01/09/2022 - 08:47:12 1,060 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:36:36 1,050 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:36:39 0,320 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:36:45 0,280 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - 01/09/2022 10:37:43
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01/09/2022 - 10:36:45 0,310 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 10:36:51 1,040 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:36:55 1,030 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:37:01 1,020 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:37:07 1,010 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:37:18 1,000 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:37:22 0,990 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:37:28 0,160 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09
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01/09/2022 - 10:37:30 0,210 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

01/09/2022 - 10:37:46 0,980 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:37:59 0,970 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:38:28 0,960 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:38:32 0,950 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:38:39 0,940 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:38:56 0,930 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:39:08 0,920 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:39:14 0,910 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:39:15 2,960 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32
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01/09/2022 - 10:39:19 0,900 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:39:26 0,890 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:39:40 0,880 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:39:45 0,870 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:40:25 0,860 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:40:27 0,850 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:40:52 0,300 32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO
ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS HOSPITALAR - LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A J
COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALAR, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2.
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:07:44

01/09/2022 - 10:43:44 0,290 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

0253 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250ML. Especificação : FISIOLÓGICO. SOLUÇÃO INJETÁVEL ENDOVENOSA. BOLSAS DE
POLIPROPILENO TRANSPARENTE. SISTEMA FECHADO CONTENDO 250 ML
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 10:02:55 16,350 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09
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31/08/2022 - 11:18:34 16,350 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:26:24 18,000 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 17:20:32 16,350 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:22 9,850 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 8,000 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:06 16,350 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 20:55:30 16,350 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 10:36:36 16,340 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:36:40 7,990 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:37:45 12,000 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09
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01/09/2022 - 10:39:27 5,840 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:39:33 5,830 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:39:38 13,890 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:39:45 13,880 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:46:28 9,000 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

01/09/2022 - 10:47:43 5,532 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:47:49 5,520 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:49:21 5,470 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:49:37 5,460 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 10:51:27 5,120 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:51:41 5,110 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:52:59 5,060 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:53:03 5,050 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

0254 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML. Especificação : FISIOLÓGICO. SOLUÇÃO INJETÁVEL ENDOVENOSA. BOLSAS DE
POLIPROPILENO TRANSPARENTE. SISTEMA FECHADO CONTENDO 500 ML
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 10:04:47 18,530 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 11:19:08 18,530 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 17:20:57 18,530 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53
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31/08/2022 - 17:48:22 11,910 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 11,900 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:06 18,530 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 20:56:01 18,530 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 10:36:40 11,890 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:38:00 13,500 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:39:25 11,270 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:39:34 11,260 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:39:36 8,690 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:39:45 8,680 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 10:39:48 15,750 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

0255 - GLICOSE HIPERTÔNICA 25%. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 25%; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA COM 10ML
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 15:56:05 1,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 14:26:25 0,760 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 17:21:20 0,767 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:22 0,960 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 0,770 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:06 0,760 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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31/08/2022 - 20:56:32 0,760 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 00:30:56 0,767 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 10:36:36 0,750 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:36:40 0,740 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:36:42 0,730 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:36:49 0,720 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:36:55 0,710 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:36:57 0,700 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:37:01 0,690 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:37:03 0,680 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:37:08 0,670 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:37:11 0,660 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:37:12 0,650 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:39:49 0,560 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

0256 - SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA + CLORETO DE SÓDIO 250ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: GLICOSE 50MG/ML
+ CLORETO DE SÓDIO 9MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSO EM BOLSA DE SISTEMA
FECHADO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO COM 250ML
Data Valor CNPJ Situação
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31/08/2022 - 10:07:18 8,390 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 11:19:46 8,396 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:26:25 8,390 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 17:48:22 9,370 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 8,000 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:06 8,390 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 20:56:59 8,390 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 10:36:36 7,990 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:36:40 7,980 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:36:42 7,970 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:36:49 7,960 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:36:54 7,950 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:36:57 7,940 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:37:00 7,930 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:37:04 7,920 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 10:37:08 7,910 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:37:11 7,900 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:37:13 7,890 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:37:17 7,880 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:37:22 7,870 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:37:38 7,860 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:37:49 7,850 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:37:58 7,840 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:38:04 7,830 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:38:07 7,570 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:38:15 7,560 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:38:15 7,550 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:38:22 7,540 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:38:26 8,001 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:38:32 7,530 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:38:43 7,520 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:38:56 7,510 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:39:06 7,500 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:39:15 7,490 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:39:16 7,480 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:39:18 7,470 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:39:22 7,460 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:39:27 7,450 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:39:34 7,440 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 10:39:35 7,430 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:39:46 7,420 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:39:48 7,410 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:39:50 7,400 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:40:05 7,390 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:40:08 7,380 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:40:12 7,370 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:40:17 7,360 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:40:19 7,350 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:40:25 7,340 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:40:27 7,330 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:40:36 5,840 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:40:43 5,830 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:44:04 7,140 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:44:17 5,520 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:44:34 5,510 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

0257 - SOLUÇÃO RINGER SIMPLES 500ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: CLORETO DE SÓDIO 8,6 MG/ML + CLORETO
DE POTÁSSIO 0,30 MG/ML + CLORETO DE CÁLCIO DI-HIDRATADO 0,33 MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
INJETÁVEL INTRAVENOSO EM BOLSA DE SISTEMA FECHADO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO COM 500ML
Data Valor CNPJ Situação
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31/08/2022 - 10:08:58 12,530 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 11:20:20 12,536 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 17:21:45 12,537 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:22 11,970 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 11,900 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:06 12,530 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 20:57:26 12,530 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 10:36:40 11,890 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 10:38:33 11,270 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:38:43 11,260 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:38:48 10,500 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:38:52 10,490 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:40:07 7,010 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:40:08 7,000 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:40:10 10,650 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:40:10 9,000 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:40:33 6,630 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:40:49 6,620 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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0258 - CLORIDRATO DE AMIODARAMA 200MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 200 MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

29/08/2022 - 09:35:56 1,203 (proposta) 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

30/08/2022 - 13:52:06 1,203 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

31/08/2022 - 10:10:12 1,200 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 11:20:52 1,202 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:26:26 1,200 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 17:22:05 1,203 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:22 0,990 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35
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31/08/2022 - 18:45:48 0,600 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:06 1,200 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 20:57:50 1,200 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 00:02:30 1,200 (proposta) 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 00:30:56 1,203 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 08:20:17 0,390 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:30:02
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01/09/2022 - 08:47:42 1,203 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:36:36 0,980 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:36:39 0,590 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:36:40 0,710 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:36:51 0,970 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:36:55 0,960 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:37:01 0,950 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:39:00 1,100 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:40:17 1,020 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02
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01/09/2022 - 10:41:15 0,370 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:44:47 0,580 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:44:50 0,570 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:45:06 0,560 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:45:11 0,550 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:45:26 0,540 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54
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01/09/2022 - 10:45:33 0,530 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:45:39 0,460 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:45:53 0,520 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

0259 - CLORIDRATO DE AMIODARAMA 100MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 100MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 11:21:20 1,526 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:26:26 1,520 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 17:48:22 1,090 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 0,600 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32
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31/08/2022 - 20:58:25 1,520 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 00:02:29 1,500 (proposta) 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 08:48:17 1,527 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:36:36 1,490 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:40:23 1,300 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:40:28 1,290 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:44:47 0,590 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:45:44 0,550 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:46:04 0,540 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:46:43 0,520 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22
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01/09/2022 - 10:47:03 0,510 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:47:39 0,500 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:47:47 0,490 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

0260 - AMOXICILINA 500MG.. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 50MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

29/08/2022 - 09:35:41 0,463 (proposta) 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

30/08/2022 - 13:52:30 0,463 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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31/08/2022 - 10:11:21 0,460 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 11:21:54 0,462 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:26:27 0,470 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:12:33 0,260 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - A licitante MCW PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 10:56:30

31/08/2022 - 17:22:27 0,463 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:22 0,450 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 0,390 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:06 0,460 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 20:56:16 0,410 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41
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31/08/2022 - 20:58:57 0,460 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 08:48:41 0,463 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:36:36 0,380 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:36:40 0,330 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:36:51 0,400 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:36:53 0,370 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:39:22 0,280 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:40:52 0,340 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

0261 - AMOXICILINA TRI-HIDRATADA 500MG. Especificação : CONCENTRAÇÂO: 500MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação
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31/08/2022 - 10:12:26 0,460 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:25:19 0,462 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:26:27 0,470 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 17:48:22 0,450 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 19:45:06 0,460 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 20:59:25 0,460 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 08:20:17 0,350 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:40:27 0,340 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:40:28 0,440 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:40:44 0,390 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:40:48 0,380 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:40:52 0,280 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:41:14 0,330 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:48:45 0,250 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

0262 - ATENOLOL 50 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 50MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

29/08/2022 - 09:35:57 0,203 (proposta) 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

30/08/2022 - 13:53:04 0,120 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

31/08/2022 - 10:13:24 0,200 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:26:02 0,202 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 14:26:27 0,200 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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31/08/2022 - 16:12:33 0,090 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de Regularidade do
Profissional Contador (CRC) responsável válida. 11.4.9. Certidão
Simplificada da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com
data de expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de
Abertura do Certame, comprovando o Capital Social/Integralizado de –
NO MÍNIMO, 10% (dez por cento) do valor global arrematado. 11.5.2.
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Portanto, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 22/09/2022
17:04:39

31/08/2022 - 17:22:50 0,203 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:22 0,150 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 0,090 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:06 0,200 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 20:59:54 0,200 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 08:42:57 0,090 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/10/2022 às 08:42:23.
Código verificador: 39AEED

Página 1017 de 1279

01/09/2022 - 08:49:13 0,203 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:40:27 0,080 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:40:29 0,140 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:40:34 0,190 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:41:00 0,170 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:41:06 0,160 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:41:26 0,171 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

0263 - CLORIDRATO DE DULOXETINA 30MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 30MG; FORMA FARMACÊUTICA: CÁPSULA;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: CÁPSULA
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 13:53:28 2,783 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

31/08/2022 - 14:26:28 2,780 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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31/08/2022 - 14:26:34 2,782 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 17:05:08 2,780 (proposta) 32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO
ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS HOSPITALAR - LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A J
COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALAR, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2.
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:07:44

31/08/2022 - 18:45:48 3,000 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 21:00:38 2,780 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 00:02:29 2,700 (proposta) 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54
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01/09/2022 - 00:30:55 2,783 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 08:49:47 2,783 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:40:28 2,690 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:41:08 2,360 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:41:08 2,680 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:41:10 2,350 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:41:25 2,340 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:41:32 2,330 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:41:49 2,190 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:41:57 2,320 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:42:02 2,310 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:42:16 2,180 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:42:24 2,000 32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO
ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS HOSPITALAR - LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A J
COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALAR, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2.
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:07:44
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01/09/2022 - 10:42:44 1,990 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 10:43:06 1,900 32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO
ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS HOSPITALAR - LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A J
COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALAR, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2.
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:07:44

01/09/2022 - 10:48:43 1,890 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

0264 - CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5MG.. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 5MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 13:53:52 2,130 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

31/08/2022 - 14:26:28 2,130 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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31/08/2022 - 14:27:03 2,130 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 21:01:03 2,130 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 08:50:16 2,130 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:40:27 2,120 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:41:08 2,110 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:41:10 2,100 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:41:17 1,810 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:41:19 1,800 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:41:23 2,090 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:41:57 1,790 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:42:00 1,780 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:42:21 1,770 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:42:23 1,760 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:42:41 1,750 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:42:43 1,740 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:43:09 1,730 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:43:14 1,720 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:43:38 1,710 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:43:39 1,700 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:43:59 1,690 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:46:14 1,590 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:46:17 1,580 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:47:26 1,500 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22
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01/09/2022 - 10:47:32 1,490 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:48:13 1,390 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:48:28 1,380 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:49:45 1,200 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:50:02 1,190 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 10:51:00 1,100 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:51:28 1,090 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:53:08 1,030 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:53:10 1,020 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:54:04 1,000 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22
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01/09/2022 - 10:54:05 0,990 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

0265 - DEXAMETASONA 4MG.. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 4MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

29/08/2022 - 09:36:00 1,050 (proposta) 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

29/08/2022 - 10:26:00 0,580 (proposta) 17.263.792/0001-90 - REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O
balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as
PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os
relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de
Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o
comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED
CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de
entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser
apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos
resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do
que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida.
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos. Restante no chat. 22/09/2022 17:26:41

30/08/2022 - 13:54:15 1,050 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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30/08/2022 - 15:56:05 2,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 10:14:40 1,050 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:26:28 1,050 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 14:27:35 1,050 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 16:06:52 1,050 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

31/08/2022 - 17:05:51 1,060 (proposta) 32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO
ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS HOSPITALAR - LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A J
COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALAR, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2.
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:07:44

31/08/2022 - 17:23:11 1,050 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53
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31/08/2022 - 18:45:48 0,380 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 21:01:56 1,050 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 00:30:55 1,050 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 08:20:18 0,330 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 23/09/2022 10:42:53

01/09/2022 - 08:50:38 1,050 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:40:28 1,040 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:40:29 0,320 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09
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01/09/2022 - 10:40:35 0,310 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 10:41:08 1,030 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:41:13 1,020 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:41:25 0,890 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:41:27 0,880 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:41:42 0,210 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

01/09/2022 - 10:41:57 1,010 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 10:42:10 0,280 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:42:15 0,870 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:42:20 0,160 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:42:24 0,860 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:42:39 0,300 32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO
ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS HOSPITALAR - LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A J
COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALAR, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2.
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:07:44

01/09/2022 - 10:43:09 0,850 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:43:14 0,840 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:46:42 0,250 17.263.792/0001-90 - REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O
balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as
PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os
relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de
Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o
comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED
CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de
entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser
apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos
resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do
que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida.
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos. Restante no chat. 22/09/2022 17:26:41

01/09/2022 - 10:49:40 0,290 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

0266 - IBUPROFENO 100MG/ML. Especificação : COMCENTRAÇÃO: 100MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO
ORAL - GOTAS; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO COM 20 ML
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 14:26:28 5,190 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 14:28:14 4,852 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 17:48:22 7,380 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 21:02:19 4,850 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33
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01/09/2022 - 08:20:18 3,500 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 10:46:33

01/09/2022 - 10:40:28 4,840 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:41:31 4,120 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:41:38 4,110 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

0267 - LEVETIRACETAM 500MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 500MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 14:26:29 5,450 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 21:02:43 5,450 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 08:51:07 5,450 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:40:28 5,440 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

0268 - OLANZAPINA 10 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 10MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação
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30/08/2022 - 13:54:43 1,310 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

31/08/2022 - 10:15:33 1,310 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:26:29 1,310 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:12:33 1,310 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de Regularidade do
Profissional Contador (CRC) responsável válida. 11.4.9. Certidão
Simplificada da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com
data de expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de
Abertura do Certame, comprovando o Capital Social/Integralizado de –
NO MÍNIMO, 10% (dez por cento) do valor global arrematado. 11.5.2.
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Portanto, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 22/09/2022
17:04:39

31/08/2022 - 17:48:22 2,340 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 19:45:06 1,310 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 21:03:13 1,310 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33
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01/09/2022 - 00:30:56 1,310 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 08:51:32 1,310 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:40:27 1,300 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:40:34 1,290 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:40:50 1,280 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:40:55 1,270 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:41:09 1,260 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:41:10 1,250 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:41:30 1,240 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:41:32 1,230 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:41:51 1,220 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 10:41:59 1,210 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:42:21 1,200 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:42:24 1,190 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:42:29 1,130 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:42:39 1,120 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:42:55 1,000 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:42:55 1,110 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 10:43:00 1,100 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:43:05 0,990 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 10:43:12 0,980 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 10:43:36 0,970 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:43:41 0,960 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 10:43:49 0,950 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:44:09 0,940 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:44:20 0,930 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:44:31 0,920 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:44:38 0,910 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 10:44:42 0,900 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:44:46 0,890 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:46:16 0,830 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:46:36 0,820 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:47:31 0,810 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 10:47:39 0,800 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:52:15 0,799 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28
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0269 - OLANZAPINA 5 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 5MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 10:16:16 0,720 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:26:29 0,720 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:12:33 0,240 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de Regularidade do
Profissional Contador (CRC) responsável válida. 11.4.9. Certidão
Simplificada da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com
data de expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de
Abertura do Certame, comprovando o Capital Social/Integralizado de –
NO MÍNIMO, 10% (dez por cento) do valor global arrematado. 11.5.2.
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Portanto, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 22/09/2022
17:04:39

31/08/2022 - 17:48:22 1,800 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 19:45:06 0,720 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 21:03:41 0,720 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 00:30:55 0,720 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28
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01/09/2022 - 10:40:27 0,380 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:40:28 0,710 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:42:38 0,210 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:43:11 0,580 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:43:17 0,570 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

0270 - SIMETICONA 40 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 40MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 10:17:16 0,330 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:26:29 0,330 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 14:28:55 0,330 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 16:07:19 0,330 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45
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31/08/2022 - 17:48:22 0,270 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 0,290 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 21:04:05 0,330 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 10:40:28 0,260 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:42:06 0,280 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:42:32 0,110 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

01/09/2022 - 10:42:41 0,210 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:43:34 0,291 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09
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0271 - SINVASTATINA 20MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 20MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

29/08/2022 - 09:36:00 0,120 (proposta) 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

30/08/2022 - 13:55:26 0,223 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

31/08/2022 - 10:18:31 0,220 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:26:29 0,220 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 14:29:35 0,223 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 16:12:33 0,120 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de Regularidade do
Profissional Contador (CRC) responsável válida. 11.4.9. Certidão
Simplificada da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com
data de expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de
Abertura do Certame, comprovando o Capital Social/Integralizado de –
NO MÍNIMO, 10% (dez por cento) do valor global arrematado. 11.5.2.
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Portanto, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 22/09/2022
17:04:39

31/08/2022 - 17:23:43 0,223 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53
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31/08/2022 - 17:48:22 0,190 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 0,200 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 21:04:34 0,220 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 08:44:10 0,140 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 10:46:54 0,180 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:47:02 0,110 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:47:13 0,170 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:47:15 0,210 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:52:56 0,188 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53
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0272 - SULFATO DE MORFINA 10MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 10MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA:SOLUÇÃO
INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA 1ML
Data Valor CNPJ Situação

26/08/2022 - 14:11:10 8,000 (proposta) 34.093.466/0001-09 - DMB -
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante DMB
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 19/09/2022
15:42:29

30/08/2022 - 15:56:06 10,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 14:26:30 8,870 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:07:50 8,870 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

31/08/2022 - 17:24:02 8,877 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:22 6,890 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35
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31/08/2022 - 18:45:48 6,550 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:06 8,870 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 20:57:20 4,780 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

31/08/2022 - 21:04:59 8,870 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 08:20:19 2,730 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:30:13

01/09/2022 - 08:53:20 8,877 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:46:38 7,990 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:46:47 4,730 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 10:46:59 4,600 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 10:47:03 3,730 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 10:47:50 2,950 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

01/09/2022 - 10:50:18 3,980 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 10:52:50 2,600 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

0273 - MEBENDAZOL 100MG COMPRIMIDO. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 100MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 14:26:30 0,600 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 17:48:22 0,710 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 0,400 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:06 0,600 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/10/2022 às 08:42:23.
Código verificador: 39AEED

Página 1047 de 1279

31/08/2022 - 21:05:31 0,600 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 08:20:19 0,350 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:46:38 0,590 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:46:59 0,340 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:47:34 0,290 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:47:37 0,300 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:47:49 0,330 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

0274 - PARACETAMOL 750MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 750MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

29/08/2022 - 09:36:01 0,437 (proposta) 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

30/08/2022 - 13:55:51 0,437 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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30/08/2022 - 15:56:06 1,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 10:19:23 0,430 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:26:30 0,430 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 14:30:11 0,436 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 16:12:33 0,220 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de Regularidade do
Profissional Contador (CRC) responsável válida. 11.4.9. Certidão
Simplificada da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com
data de expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de
Abertura do Certame, comprovando o Capital Social/Integralizado de –
NO MÍNIMO, 10% (dez por cento) do valor global arrematado. 11.5.2.
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Portanto, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 22/09/2022
17:04:39

31/08/2022 - 17:48:22 0,330 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35
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31/08/2022 - 18:45:48 0,220 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:06 0,430 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 21:07:17 0,430 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 10:46:59 0,210 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:47:00 0,420 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:47:01 0,320 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:47:08 0,370 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:47:11 0,400 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:47:15 0,360 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:47:36 0,160 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:47:49 0,190 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 10:47:52 0,260 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:48:10 0,390 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

0275 - MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 10MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 13:56:18 0,120 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

30/08/2022 - 15:56:07 1,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 10:20:27 0,170 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:26:31 0,170 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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31/08/2022 - 14:30:44 0,176 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 16:08:14 0,170 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

31/08/2022 - 17:24:24 0,177 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:22 0,150 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 0,070 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:06 0,170 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 21:07:40 0,170 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 08:20:19 0,080 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:30:21
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01/09/2022 - 10:46:37 0,140 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:46:59 0,090 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:47:42 0,141 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

0276 - MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 20MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 13:56:37 0,130 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

31/08/2022 - 10:21:16 0,160 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:26:31 0,200 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 14:31:23 0,166 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 17:24:41 0,167 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:22 0,220 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35
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31/08/2022 - 18:45:48 0,110 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 21:08:02 0,160 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 08:53:48 0,167 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:46:38 0,150 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:47:36 0,140 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

0277 - GLICLAZIDA 30MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 30MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO DE
LIBERAÇÃO PROLONGADA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 14:26:32 0,830 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 14:31:51 0,612 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02
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31/08/2022 - 17:13:05 0,610 (proposta) 32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO
ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS HOSPITALAR - LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A J
COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALAR, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2.
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:07:44

31/08/2022 - 17:48:22 0,420 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 21:08:33 0,610 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 08:20:19 0,350 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:30:28

01/09/2022 - 08:54:18 0,613 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:46:37 0,600 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:47:44 0,520 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02
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01/09/2022 - 10:47:50 0,510 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:47:53 0,340 32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO
ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS HOSPITALAR - LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A J
COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALAR, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2.
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:07:44

01/09/2022 - 10:52:26 0,322 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:54:55 0,300 32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO
ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS HOSPITALAR - LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A J
COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALAR, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2.
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:07:44

0278 - GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDO. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 5MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

29/08/2022 - 09:36:04 0,040 (proposta) 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

31/08/2022 - 10:22:09 0,090 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:26:32 0,090 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 14:32:25 0,090 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02
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31/08/2022 - 16:08:40 0,090 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

31/08/2022 - 16:12:33 0,040 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de Regularidade do
Profissional Contador (CRC) responsável válida. 11.4.9. Certidão
Simplificada da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com
data de expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de
Abertura do Certame, comprovando o Capital Social/Integralizado de –
NO MÍNIMO, 10% (dez por cento) do valor global arrematado. 11.5.2.
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Portanto, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 22/09/2022
17:04:39

31/08/2022 - 17:25:04 0,090 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:22 0,080 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 0,040 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:06 0,090 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 21:09:00 0,090 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33
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01/09/2022 - 08:54:45 0,090 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:47:58 0,070 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:49:16 0,050 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

01/09/2022 - 10:53:51 0,030 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

0279 - CLORIDRATO DE TIAMINA 300MG. Especificação : CLORIDRATO DE TIAMINA 300MG - Comprimido. A embalagem
deverá conter a impressão venda CONCENTRAÇÃO: 300MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 13:57:07 1,747 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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30/08/2022 - 15:56:07 2,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 10:23:10 1,740 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:26:32 1,740 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 14:32:55 1,746 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 17:48:22 0,410 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 0,300 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:06 1,740 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 21:09:24 1,740 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33
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01/09/2022 - 00:30:59 1,747 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 08:19:16 0,320 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:30:40

01/09/2022 - 10:46:36 1,730 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:46:37 1,720 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:46:46 1,710 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:46:47 0,390 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49
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01/09/2022 - 10:46:48 1,700 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:46:50 1,690 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:47:07 1,680 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:47:20 1,670 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:47:34 1,660 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:47:47 1,650 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:47:53 1,640 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:48:07 1,480 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:48:11 1,470 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:48:14 1,630 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 10:48:39 1,460 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:48:44 1,450 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:48:51 1,440 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:48:53 1,430 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:48:59 1,420 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:49:03 1,410 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:49:19 0,690 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:49:34 1,400 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:49:46 0,680 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 10:50:02 1,390 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:53:56 0,280 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

0280 - ÁCIDO TRANEXÂMICO 50 MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 50MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA COM 5ML
Data Valor CNPJ Situação

26/08/2022 - 14:11:49 8,000 (proposta) 34.093.466/0001-09 - DMB -
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante DMB
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 19/09/2022
15:42:29

29/08/2022 - 09:35:41 10,303 (proposta) 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

29/08/2022 - 10:29:12 11,700 (proposta) 17.263.792/0001-90 - REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O
balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as
PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os
relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de
Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o
comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED
CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de
entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser
apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos
resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do
que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida.
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos. Restante no chat. 22/09/2022 17:26:41

30/08/2022 - 13:57:38 10,303 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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31/08/2022 - 10:23:54 10,300 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:26:33 11,990 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 17:25:32 10,303 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:22 9,360 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 6,800 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:06 10,300 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 20:57:42 6,420 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

31/08/2022 - 21:09:50 10,300 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33
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01/09/2022 - 00:31:00 10,303 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 08:19:17 5,880 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Válido

01/09/2022 - 08:55:09 10,303 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:46:36 7,990 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:46:38 9,350 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:46:43 7,980 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:46:46 7,970 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 10:46:48 7,960 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:46:50 7,950 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:46:55 7,940 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:47:01 7,930 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:47:02 5,870 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:47:15 7,920 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:47:18 6,500 17.263.792/0001-90 - REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O
balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as
PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os
relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de
Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o
comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED
CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de
entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser
apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos
resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do
que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida.
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos. Restante no chat. 22/09/2022 17:26:41
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01/09/2022 - 10:47:24 7,910 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:47:31 7,900 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:47:31 5,860 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 10:47:37 7,890 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:47:39 5,850 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:47:42 7,880 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:47:56 7,870 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 10:48:04 7,860 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:48:08 5,540 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:48:20 5,000 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:48:25 5,530 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:48:29 7,850 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:48:35 7,840 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:48:38 5,270 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:48:46 7,830 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:48:50 7,820 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09
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01/09/2022 - 10:48:54 7,810 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:48:56 5,520 34.093.466/0001-09 - DMB -
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante DMB
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 19/09/2022
15:42:29

01/09/2022 - 10:49:04 7,800 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:49:11 4,730 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:49:34 7,790 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:49:36 8,200 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:49:43 7,780 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09
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01/09/2022 - 10:50:23 7,770 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:50:28 5,350 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 10:50:43 7,760 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:51:04 7,750 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:51:15 7,740 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:51:31 7,730 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:51:42 7,720 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09
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01/09/2022 - 10:51:59 7,710 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:52:09 7,700 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:52:47 7,690 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:52:53 7,680 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:53:06 7,670 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:53:11 7,660 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:53:19 7,650 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 10:53:33 7,640 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:53:39 7,630 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:53:51 7,620 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:54:00 7,610 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:54:03 7,600 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:54:06 7,590 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:54:14 7,580 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/10/2022 às 08:42:23.
Código verificador: 39AEED

Página 1072 de 1279

01/09/2022 - 10:54:17 7,570 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:54:24 7,560 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:54:31 7,550 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:54:33 7,540 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:54:39 7,530 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:54:44 7,520 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:54:46 7,510 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 10:54:53 7,500 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:54:57 7,490 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 13:58:04 3,657 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

30/08/2022 - 15:56:08 4,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 14:26:33 3,650 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 18:45:48 0,880 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 20:58:01 4,500 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41
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31/08/2022 - 21:10:26 3,650 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 00:02:29 3,600 (proposta) 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 00:30:56 3,657 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 08:19:17 0,520 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:30:53

01/09/2022 - 10:46:48 3,590 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:46:50 0,870 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 10:46:56 0,820 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 10:47:01 0,810 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:47:45 0,510 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 10:48:35 0,640 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:50:34 0,480 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41
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01/09/2022 - 10:55:10 0,500 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

0282 - ESPIRONOLACTONA 100MG COMPRIMIDO. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 100MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 13:58:31 1,617 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

31/08/2022 - 10:24:53 1,610 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:26:33 2,140 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 14:35:10 1,616 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 17:48:22 1,790 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35
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31/08/2022 - 18:45:48 0,980 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:06 1,610 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 21:10:52 1,610 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 08:19:17 1,260 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:30:59

01/09/2022 - 10:46:49 1,600 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:46:50 0,970 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:47:13 1,280 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:48:26 1,370 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:48:30 1,360 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:49:17 0,720 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32
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01/09/2022 - 10:49:48 1,200 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

0283 - MALEATO DE DOXAZOSINA 2MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 2MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 13:58:59 0,243 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

30/08/2022 - 15:56:08 1,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 10:25:41 0,240 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:26:33 0,260 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 14:35:44 0,242 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02
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31/08/2022 - 17:48:22 0,260 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 0,190 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:06 0,240 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 21:11:18 0,240 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 08:20:19 0,200 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:31:05

01/09/2022 - 10:46:48 0,230 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:46:50 0,220 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:47:07 0,210 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:49:10 0,195 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02
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01/09/2022 - 10:49:59 0,180 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:53:39 0,140 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

0284 - MALEATO DOXAZOSINA 4MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO:4MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 13:59:16 0,387 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

30/08/2022 - 15:55:54 1,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 10:26:31 0,380 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:26:34 0,470 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 14:36:13 0,386 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02
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31/08/2022 - 17:48:22 0,450 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 0,790 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:06 0,380 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 21:11:43 0,380 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 10:46:48 0,370 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:46:50 0,360 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:47:07 0,350 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:47:20 0,340 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:47:30 0,330 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:47:32 0,320 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 10:47:46 0,310 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:47:57 0,300 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:48:53 0,580 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:49:33 0,332 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:50:11 0,290 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

0285 - ACICLOVIR COMPRIMIDO 200 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 200MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO:COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 15:55:54 2,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 10:27:46 0,410 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09
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31/08/2022 - 14:26:34 0,410 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 14:36:45 0,416 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 17:48:22 0,440 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 0,290 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:06 0,410 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 20:58:20 2,380 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

31/08/2022 - 21:12:13 0,410 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 10:46:49 0,400 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:47:12 0,280 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:48:47 0,350 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02
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01/09/2022 - 10:48:50 0,340 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:49:05 0,210 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:49:23 0,270 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:50:24 0,380 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:50:40 0,200 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

0286 - ALOPURINOL 100MG. Especificação : ALOPURINOL 100MG - Comprimido. A embalagem deverá conter a impressão
venda proibida CONCENTRAÇÃO: 100MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 10:28:34 0,360 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:26:34 0,360 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 14:37:15 0,360 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 17:48:22 0,310 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35
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31/08/2022 - 18:45:48 0,270 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:06 0,360 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 21:12:39 0,360 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 00:30:58 0,360 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 10:46:49 0,300 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:47:13 0,260 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:48:24 0,230 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:48:38 0,220 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:49:30 0,200 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:50:40 0,280 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09
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0287 - ALOPURINOL 300MG. Especificação : ALOPURINOL 300MG - Comprimido. A embalagem deverá conter a impressão
venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas CONCENTRAÇÃO: 300MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 10:29:38 0,600 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:27:49 0,600 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 14:37:45 0,603 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 17:48:22 0,590 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 0,510 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:06 0,600 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 21:13:06 0,600 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33
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01/09/2022 - 00:30:59 0,603 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 08:20:19 0,360 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:31:13

01/09/2022 - 10:46:49 0,500 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:47:23 0,420 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:48:38 0,340 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:49:39 0,370 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:50:12 0,512 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/10/2022 às 08:42:23.
Código verificador: 39AEED

Página 1088 de 1279

01/09/2022 - 10:50:56 0,570 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

0288 - CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 20MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor
oficial.
Data Valor CNPJ Situação

29/08/2022 - 09:36:04 0,100 (proposta) 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

29/08/2022 - 10:30:30 0,200 (proposta) 17.263.792/0001-90 - REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O
balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as
PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os
relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de
Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o
comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED
CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de
entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser
apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos
resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do
que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida.
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos. Restante no chat. 22/09/2022 17:26:41

30/08/2022 - 13:59:46 0,150 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

31/08/2022 - 10:34:41 0,090 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:27:49 0,220 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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31/08/2022 - 16:09:21 0,170 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

31/08/2022 - 17:26:04 0,177 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:22 0,180 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 0,220 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:06 0,170 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 21:13:30 0,170 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 00:30:59 0,177 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28
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01/09/2022 - 08:20:19 0,130 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 23/09/2022 10:43:18

01/09/2022 - 08:44:39 0,170 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 08:55:39 0,177 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:46:49 0,140 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:50:18 0,110 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

01/09/2022 - 10:56:15 0,120 17.263.792/0001-90 - REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O
balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as
PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os
relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de
Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o
comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED
CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de
entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser
apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos
resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do
que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida.
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos. Restante no chat. 22/09/2022 17:26:41

0289 - CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG. Especificação : CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG - Comprimido. A
embalagem do produto deverá conter a seguinte impressão venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na
CONCENTRAÇÃO: 25MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação
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31/08/2022 - 14:27:50 2,450 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 17:18:47 2,450 (proposta) 32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO
ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS HOSPITALAR - LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A J
COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALAR, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2.
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:07:44

31/08/2022 - 21:14:04 2,450 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 08:19:15 1,260 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:31:20

01/09/2022 - 08:56:05 2,453 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:46:49 2,440 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:48:27 1,250 32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO
ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS HOSPITALAR - LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A J
COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALAR, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2.
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:07:44
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01/09/2022 - 10:54:49 1,200 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:55:17 1,050 32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO
ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS HOSPITALAR - LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A J
COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALAR, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2.
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:07:44

0290 - DIAZEPAN 10MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 10MG; FORMA FARMACÊUTICA: COPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 15:55:54 1,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 10:35:21 0,220 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:27:50 0,220 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:09:41 0,220 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45
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31/08/2022 - 17:26:26 0,223 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:22 0,190 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 0,090 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:06 0,220 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 21:14:31 0,220 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 08:44:58 0,080 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 10:46:49 0,180 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:47:12 0,110 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:49:25 0,200 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:50:40 0,120 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

0291 - BUDESONIDA 64MCG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 64MCG; FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO AQUOSA
NASAL - 120 DOSES; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO COM 120 DOSES
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Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 14:27:50 89,920 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 14:38:33 89,926 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 17:27:02 89,927 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 21:15:23 89,920 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 08:19:15 16,800 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:31:30

01/09/2022 - 08:56:38 89,927 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:49:44 89,910 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:50:30 76,440 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02
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01/09/2022 - 10:50:37 76,430 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:57:02 16,200 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

0292 - LORATADINA 10MG COMPRIMIDO. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 10MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 15:55:55 1,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 14:27:50 0,290 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 14:39:12 0,290 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 17:48:22 0,250 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 0,200 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32
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31/08/2022 - 21:15:51 2,900 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 10:49:50 0,240 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

0293 - LORATADINA 1MG/ML XAROPE. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 1MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: XAROPE;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 100ML
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2022 - 14:00:21 9,267 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

31/08/2022 - 10:36:22 9,260 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:27:50 9,260 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 14:39:46 9,266 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 16:10:11 9,260 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45
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31/08/2022 - 16:12:33 9,260 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de Regularidade do
Profissional Contador (CRC) responsável válida. 11.4.9. Certidão
Simplificada da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com
data de expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de
Abertura do Certame, comprovando o Capital Social/Integralizado de –
NO MÍNIMO, 10% (dez por cento) do valor global arrematado. 11.5.2.
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Portanto, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 22/09/2022
17:04:39

31/08/2022 - 17:27:26 9,267 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:22 5,800 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 5,070 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:06 9,260 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 21:16:17 9,260 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 08:19:15 5,320 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Válido

01/09/2022 - 08:57:06 9,267 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22
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01/09/2022 - 10:49:38 7,000 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:49:44 9,250 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:49:47 5,790 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:49:48 5,060 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:50:11 4,600 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:50:37 4,590 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:51:06 4,890 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

01/09/2022 - 10:51:15 4,320 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:51:21 4,310 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:51:40 4,090 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35
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01/09/2022 - 10:52:58 3,700 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:53:54 3,500 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:54:53 3,320 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de Regularidade do
Profissional Contador (CRC) responsável válida. 11.4.9. Certidão
Simplificada da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com
data de expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de
Abertura do Certame, comprovando o Capital Social/Integralizado de –
NO MÍNIMO, 10% (dez por cento) do valor global arrematado. 11.5.2.
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Portanto, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 22/09/2022
17:04:39

01/09/2022 - 10:55:22 3,140 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:56:01 3,220 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de Regularidade do
Profissional Contador (CRC) responsável válida. 11.4.9. Certidão
Simplificada da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com
data de expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de
Abertura do Certame, comprovando o Capital Social/Integralizado de –
NO MÍNIMO, 10% (dez por cento) do valor global arrematado. 11.5.2.
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Portanto, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 22/09/2022
17:04:39

01/09/2022 - 10:57:42 3,100 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

0294 - MIKANIA GLOMERATA SPRENG - GUACO 81,5MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 81,5MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA:XAROPE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO COM 100ML
Data Valor CNPJ Situação
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30/08/2022 - 15:55:55 6,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

31/08/2022 - 14:27:51 5,180 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 14:40:15 5,180 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 17:27:50 2,810 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:22 8,450 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 3,130 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:06 5,180 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 08:19:15 2,800 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 22/09/2022 15:31:37
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01/09/2022 - 10:49:25 5,000 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 10:49:45 4,990 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:49:48 2,910 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:49:48 4,000 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 10:50:23 2,280 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:50:32 2,640 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:51:54 2,150 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35
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0295 - NAPROXENO SÓDICO 500MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 500MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 14:26:36 3,540 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 14:40:51 3,543 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 18:45:48 0,860 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 20:59:14 0,910 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

31/08/2022 - 21:17:09 3,540 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 00:30:59 3,543 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 10:49:46 3,530 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:51:00 0,830 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 10:51:21 3,000 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:51:33 2,990 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:52:31 0,630 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

0296 - METILDOPA 250MG. Especificação : METILDOPA 250MG - Comprimido. A embalagem deverá conter a impressão venda
proibida CONCENTRAÇÃO: 250MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

26/08/2022 - 14:12:33 1,400 (proposta) 34.093.466/0001-09 - DMB -
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante DMB
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 19/09/2022
15:42:29

29/08/2022 - 09:36:01 1,477 (proposta) 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09
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29/08/2022 - 10:31:48 1,100 (proposta) 17.263.792/0001-90 - REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O
balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as
PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os
relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de
Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o
comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED
CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de
entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser
apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos
resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do
que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida.
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos. Restante no chat. 22/09/2022 17:26:41

31/08/2022 - 10:37:29 1,470 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:26:36 1,470 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 14:41:21 1,476 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 17:19:36 1,470 (proposta) 32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO
ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS HOSPITALAR - LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A J
COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALAR, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2.
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:07:44

31/08/2022 - 17:28:11 1,477 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53
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31/08/2022 - 17:48:22 0,810 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 0,600 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:06 1,470 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 21:17:36 1,470 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 00:30:57 1,477 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 07:58:15 1,477 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 08:19:15 0,530 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 23/09/2022 10:43:30
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01/09/2022 - 10:49:25 1,090 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:49:47 1,080 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:49:51 1,390 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:49:51 0,570 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:49:52 1,070 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:50:23 0,800 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:50:23 1,060 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:50:40 0,440 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:50:42 1,050 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09
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01/09/2022 - 10:51:05 1,040 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:51:15 1,030 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:51:29 1,250 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:51:31 1,020 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:51:33 1,240 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:51:42 1,010 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:51:59 0,780 34.093.466/0001-09 - DMB -
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante DMB
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 19/09/2022
15:42:29
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01/09/2022 - 10:52:00 1,000 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:52:09 0,990 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:52:15 0,700 17.263.792/0001-90 - REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O
balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as
PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os
relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de
Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o
comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED
CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de
entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser
apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos
resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do
que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida.
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos. Restante no chat. 22/09/2022 17:26:41

01/09/2022 - 10:52:45 0,400 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:52:47 0,980 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:52:54 0,970 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09
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01/09/2022 - 10:53:06 0,960 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:53:11 0,950 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:53:19 0,940 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:53:33 0,930 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:53:39 0,920 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:53:52 0,910 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:54:00 0,900 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 10:54:03 0,890 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:57:23 0,580 17.263.792/0001-90 - REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O
balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as
PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os
relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de
Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o
comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED
CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de
entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser
apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos
resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do
que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida.
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos. Restante no chat. 22/09/2022 17:26:41

01/09/2022 - 10:59:06 0,550 17.263.792/0001-90 - REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O
balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as
PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os
relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de
Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o
comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED
CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de
entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser
apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos
resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do
que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida.
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos. Restante no chat. 22/09/2022 17:26:41

22/09/2022 - 09:20:25 0,470 17.263.792/0001-90 - REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O
balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as
PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os
relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de
Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o
comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED
CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de
entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser
apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos
resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do
que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida.
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos. Restante no chat. 22/09/2022 17:26:41
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0297 - METILDOPA 500MG; Especificação : CONCENTRAÇÃO: 500MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

29/08/2022 - 09:36:04 2,967 (proposta) 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

29/08/2022 - 10:32:22 2,200 (proposta) 17.263.792/0001-90 - REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O
balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as
PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os
relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de
Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o
comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED
CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de
entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser
apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos
resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do
que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida.
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos. Restante no chat. 22/09/2022 17:26:41

31/08/2022 - 10:38:13 2,500 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:26:36 2,960 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 14:41:50 2,966 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 17:20:18 2,960 (proposta) 32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO
ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS HOSPITALAR - LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A J
COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALAR, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2.
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:07:44
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31/08/2022 - 17:28:33 2,967 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:22 1,790 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 1,700 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:06 2,960 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 21:18:04 2,960 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 00:30:57 2,967 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 07:44:35 2,967 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 08:19:15 1,260 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Cancelado - A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 23/09/2022 10:43:38

01/09/2022 - 10:49:25 1,690 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:49:47 1,680 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:49:50 2,490 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:49:51 1,270 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:49:52 1,670 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:50:24 1,660 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:50:42 2,000 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:50:43 1,650 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09
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01/09/2022 - 10:50:43 2,520 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:50:47 1,100 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:51:04 1,640 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:51:15 1,630 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:51:31 1,620 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36

01/09/2022 - 10:51:42 1,610 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:52:00 1,600 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:51:36
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01/09/2022 - 10:52:09 1,590 38.329.458/0001-61 - BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 21/09/2022 10:54:09

01/09/2022 - 10:52:27 1,500 17.263.792/0001-90 - REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O
balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as
PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os
relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de
Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o
comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED
CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de
entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser
apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos
resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do
que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida.
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos. Restante no chat. 22/09/2022 17:26:41

01/09/2022 - 10:52:56 1,030 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:53:01 1,050 32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO
ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS HOSPITALAR - LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A J
COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALAR, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2.
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:07:44

01/09/2022 - 10:54:16 1,000 32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO
ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS HOSPITALAR - LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A J
COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALAR, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2.
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:07:44
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01/09/2022 - 10:57:39 1,150 17.263.792/0001-90 - REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O
balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as
PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os
relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de
Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o
comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED
CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de
entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser
apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos
resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do
que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida.
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos. Restante no chat. 22/09/2022 17:26:41

01/09/2022 - 10:58:31 1,040 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

01/09/2022 - 10:59:50 1,110 17.263.792/0001-90 - REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O
balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as
PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os
relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de
Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o
comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED
CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de
entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser
apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos
resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do
que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida.
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos. Restante no chat. 22/09/2022 17:26:41

0298 - ACETATO DE HIDROCORTISONA 10MG/G (1%). Especificação : CONCENTRAÇÃO:10MG/G; FORMA FARMACÊUTICA:
CREME; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BISNAGA 30MG
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 14:26:36 44,690 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 14:42:24 44,690 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02
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31/08/2022 - 18:45:48 22,000 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:06 44,690 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 21:18:31 44,690 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 00:02:29 44,600 (proposta) 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 00:30:57 44,690 (proposta) 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 08:57:39 44,690 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
14:41:22

01/09/2022 - 10:49:50 44,590 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:49:51 21,990 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/10/2022 às 08:42:23.
Código verificador: 39AEED

Página 1118 de 1279

01/09/2022 - 10:50:51 37,980 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:51:10 20,800 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:51:15 20,790 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:54:31 19,700 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:54:33 19,690 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:54:35 20,000 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 10:55:40 19,680 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 10:55:54 19,670 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 10:55:59 19,660 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 10:56:12 19,650 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:56:14 19,640 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 10:56:34 19,630 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:56:35 19,620 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 10:56:44 19,610 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 10:56:49 19,600 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 10:56:54 19,590 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:56:57 16,060 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:57:00 16,050 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:57:05 18,000 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 10:57:21 16,040 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 10:57:31 16,030 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 10:57:33 16,020 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 10:57:36 16,010 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:57:48 16,000 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 10:57:49 15,990 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:58:00 15,980 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 10:58:03 15,970 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 10:58:13 15,960 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 10:58:17 15,950 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:58:27 15,940 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 10:58:39 15,930 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:58:53 15,920 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28
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01/09/2022 - 10:58:54 15,910 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:59:08 15,900 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:59:11 15,890 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 10:59:14 15,880 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:59:26 15,870 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 10:59:33 15,860 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 10:59:38 15,850 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 10:59:44 15,840 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:59:51 15,830 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 10:59:56 15,820 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 11:00:14 15,810 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:00:18 15,800 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 11:00:23 15,790 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 11:00:25 15,780 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 11:00:39 15,770 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 11:00:48 15,760 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 11:01:00 15,750 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 11:01:05 15,740 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 11:01:18 15,730 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 11:01:21 15,720 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 11:01:37 15,710 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:01:42 15,700 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 11:01:52 15,690 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 11:01:54 15,680 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 11:02:06 15,670 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 11:02:07 15,660 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 11:02:19 15,650 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 11:02:21 15,640 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 11:02:33 15,630 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 11:02:43 15,620 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 11:02:46 15,610 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 11:02:47 15,600 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 11:03:01 15,590 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 11:03:03 15,580 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 11:03:15 15,570 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 11:03:17 15,560 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 11:03:27 15,550 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 11:03:32 15,540 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 11:03:41 15,530 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 11:03:52 15,520 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 11:03:55 15,510 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 11:04:07 15,500 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 11:04:09 15,490 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 11:04:10 15,480 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 11:04:22 15,470 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 11:04:23 15,460 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 11:04:34 15,450 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 11:04:36 15,440 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 11:04:54 15,430 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:04:56 15,420 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 11:04:57 15,410 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 11:04:59 15,400 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 11:05:19 15,390 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:05:23 15,380 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 11:05:25 15,370 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 11:05:26 15,360 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 11:05:38 15,350 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 11:05:41 15,340 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 11:05:52 15,330 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 11:05:57 15,320 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 11:06:05 15,310 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 11:06:09 15,300 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 11:06:18 15,290 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 11:06:23 15,280 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 11:06:32 15,270 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 11:06:33 15,260 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 11:06:45 15,250 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 11:06:49 15,240 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 11:06:59 15,230 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 11:07:07 15,220 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 11:07:23 15,210 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:07:26 15,200 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 11:07:37 15,190 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 11:07:40 15,180 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 11:07:50 15,170 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 11:08:04 15,160 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54
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01/09/2022 - 11:08:13 15,150 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 11:08:24 15,140 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 11:08:26 15,130 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 11:08:28 15,120 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 11:08:38 15,110 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 11:08:39 15,100 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 11:08:56 15,090 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 11:09:01 15,080 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 11:09:08 15,070 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:09:09 15,060 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 11:09:10 15,050 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 11:09:12 15,040 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 11:09:21 15,030 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 11:09:25 15,020 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 11:09:35 15,010 41.347.974/0001-23 - ZAFRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC)
responsável válida; 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta
premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos,
não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que
realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e
entendemos que o devido documento relacionado a apresentação de
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico não foi
cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 10:50:28

01/09/2022 - 11:09:36 15,000 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 11:09:50 14,990 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:09:53 14,980 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 11:10:08 14,970 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:10:09 14,960 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 11:10:23 14,950 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:10:24 14,940 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 11:11:00 14,930 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:11:03 14,920 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 11:11:28 14,910 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:11:29 14,900 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 11:11:43 14,890 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:11:45 14,880 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 11:12:03 14,870 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:12:04 14,860 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 11:12:16 14,850 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:12:21 14,840 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 11:12:34 14,830 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:12:35 14,820 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 11:12:53 14,810 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:12:56 14,800 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 11:13:12 14,790 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:13:13 14,780 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 11:13:26 14,770 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:13:51 14,760 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 11:14:13 14,750 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:14:25 14,740 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 11:14:39 14,730 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:14:39 14,720 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 11:14:51 14,710 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:14:52 14,700 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 11:15:06 14,690 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:15:06 14,680 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 11:15:19 14,670 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:15:23 14,660 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/10/2022 às 08:42:23.
Código verificador: 39AEED

Página 1143 de 1279

01/09/2022 - 11:15:36 14,650 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:15:39 14,640 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 11:15:55 14,630 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:15:55 14,620 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 11:16:18 14,610 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:16:19 14,600 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 11:16:32 14,590 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:16:40 14,580 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 11:16:54 14,570 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:16:57 14,560 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 11:17:14 14,550 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:17:14 14,540 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 11:17:27 14,530 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:17:30 14,520 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 11:17:43 14,510 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:17:45 14,500 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 11:17:58 14,490 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:18:00 14,480 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 11:18:18 14,470 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:18:20 14,460 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 11:18:35 14,450 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:18:37 14,440 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 11:18:50 14,430 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:19:01 14,420 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 11:19:15 14,410 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:19:17 14,400 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 11:19:31 14,390 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:19:35 14,380 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 11:19:49 14,370 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:19:57 14,360 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 11:20:13 14,350 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:20:14 14,340 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 11:20:29 14,330 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:20:32 14,320 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 11:20:49 14,310 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:20:50 14,300 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 11:21:03 14,290 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:21:06 14,280 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 11:21:19 14,270 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:21:19 14,260 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 11:21:33 14,250 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:21:47 14,240 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 11:22:18 14,230 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:22:19 14,220 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 11:22:36 14,210 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:22:37 14,200 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 11:22:51 14,190 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:22:51 14,180 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 11:23:06 14,170 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:23:18 14,160 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 11:23:33 14,150 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:23:36 14,140 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 11:23:51 14,130 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:23:54 14,120 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 11:24:09 14,110 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:24:09 14,100 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 11:24:25 14,090 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:24:26 14,080 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 11:24:40 14,070 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:24:44 14,060 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 11:24:58 14,050 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:25:00 14,040 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 11:25:12 14,030 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 11:25:15 14,020 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido
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01/09/2022 - 11:27:42 14,010 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

0299 - FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 4MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA COM 2,5ML
Data Valor CNPJ Situação

26/08/2022 - 14:13:09 7,000 (proposta) 34.093.466/0001-09 - DMB -
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante DMB
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 19/09/2022
15:42:29

29/08/2022 - 10:33:49 5,980 (proposta) 17.263.792/0001-90 - REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O
balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as
PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os
relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de
Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o
comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED
CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de
entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser
apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos
resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do
que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida.
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos. Restante no chat. 22/09/2022 17:26:41

30/08/2022 - 15:55:55 10,000 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49
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31/08/2022 - 10:39:08 7,790 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:26:36 7,790 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

31/08/2022 - 16:10:38 7,790 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

31/08/2022 - 17:28:55 7,797 (proposta) 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

31/08/2022 - 17:48:22 5,780 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 4,060 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 19:45:06 7,790 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

31/08/2022 - 20:59:27 5,480 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

31/08/2022 - 21:18:58 7,790 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 08:19:16 3,360 (proposta) 16.970.999/0001-31 - DMC
Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda

Válido
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01/09/2022 - 10:49:25 5,390 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 10:49:51 6,990 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:49:51 3,350 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:50:43 3,160 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:50:52 3,150 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:51:05 4,570 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação
no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 15/09/2022
15:11:41

01/09/2022 - 10:51:10 3,100 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:51:11 3,990 34.093.466/0001-09 - DMB -
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
BELTRAO EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante DMB
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1.
Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico
– Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17
de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 19/09/2022
15:42:29
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01/09/2022 - 10:51:13 4,390 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação
da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo
Circulante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações,
onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a
operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art.
15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 10:45:49

01/09/2022 - 10:51:15 3,120 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

01/09/2022 - 10:51:32 2,960 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:51:59 2,900 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:52:11 3,500 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

01/09/2022 - 10:52:57 3,400 17.263.792/0001-90 - REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O
balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as
PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os
relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de
Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o
comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED
CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de
entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser
apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos
resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do
que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida.
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos. Restante no chat. 22/09/2022 17:26:41
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01/09/2022 - 10:53:17 2,740 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:53:52 2,700 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:54:28 2,550 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:55:10 2,500 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:56:55 2,360 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:57:28 2,200 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09
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01/09/2022 - 10:58:08 2,990 17.263.792/0001-90 - REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O
balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as
PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os
relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de
Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o
comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED
CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de
entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser
apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos
resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do
que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida.
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos. Restante no chat. 22/09/2022 17:26:41

01/09/2022 - 10:58:18 2,070 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:58:43 1,950 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:59:15 3,790 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS -
Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado
de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 21/09/2022 16:27:53

0300 - FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 3MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL COM SERINGA DOSADORA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO COM 120ML
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 10:40:06 8,900 (proposta) 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

31/08/2022 - 14:26:37 14,630 (proposta) 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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31/08/2022 - 14:42:58 9,106 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 17:48:22 8,910 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

31/08/2022 - 18:45:48 6,500 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 21:19:24 9,100 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de
Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 23/09/2022 13:33:33

01/09/2022 - 10:49:53 8,890 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

01/09/2022 - 10:50:54 6,150 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

01/09/2022 - 10:50:59 7,730 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:51:04 7,720 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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01/09/2022 - 10:51:38 8,000 03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de
apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada
neste ato. 14/09/2022 15:52:09

01/09/2022 - 10:51:43 4,750 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

01/09/2022 - 10:53:29 4,490 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35

0301 - CLONAZEPAM 0,25MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 0,25MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 16:11:01 0,650 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C
ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito
estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a
aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam
caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. Portanto, não
cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato. 21/09/2022 15:11:45

31/08/2022 - 17:48:22 0,180 (proposta) 30.981.531/0001-73 - HM
CIRURGICALTDA

Cancelado - Em que pese a determinação de diligência para
comprovação de exequibilidade de preços, identificamos que a empresa
HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade,
trouxe aos autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi
determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a Nota
Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi
produzida no dia 01/09/2022 às 21:33:29. Ou seja, após a determinação
da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão.
O que sugere que a referida nota fiscal foi produzida especificamente
para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à
determinação exarada por este pregoeiro, tornando o documento
apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade
do ato e conduta do licitante. Pelo que INABILITAMOS a empresa HM
Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes. 12/09/2022 11:06:35
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31/08/2022 - 21:19:53 0,650 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi solicitado a devida
comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de
envio de proposta readequada para o fornecedor DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida pelo pregoeiro para
22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022
11:52:50 - Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes,
informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de
quantitativos com seus devidos cálculos de todos os itens arrematados
pela empresa DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda,
incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas
fiscais com datas recentes (tendo em vista a variação/oscilação do
mercado). Restante no chat. 22/09/2022 16:19:29

0302 - DINITRATO DE ISOSSORBIDA 10 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 100MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO SUBLINGUAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2022 - 14:43:57 2,180 (proposta) 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

31/08/2022 - 18:45:48 0,950 (proposta) 00.545.222/0001-90 - Profarm Com. de
Med. e Mat. Hosp. Ltda.

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas
publicações e CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
22/09/2022 08:05:32

31/08/2022 - 21:20:25 2,180 (proposta) 04.860.635/0001-10 - FLORESTA
COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA

Cancelado - A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi solicitado a devida
comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de
envio de proposta readequada para o fornecedor DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida pelo pregoeiro para
22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022
11:52:50 - Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes,
informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de
quantitativos com seus devidos cálculos de todos os itens arrematados
pela empresa DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda,
incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas
fiscais com datas recentes (tendo em vista a variação/oscilação do
mercado). Restante no chat. 22/09/2022 16:19:36
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01/09/2022 - 00:02:30 2,000 (proposta) 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

01/09/2022 - 10:51:06 1,850 17.033.801/0001-56 - C. C. VIEIRA
MORAIS NETO LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C.
C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da
União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua
vez deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada.
Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação
trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que
todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes,
mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que o devido documento referente a
publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não foi cumprido de
acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
21/09/2022 11:31:02

01/09/2022 - 10:57:44 0,940 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo
edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença
de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11
da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 16/09/2022
09:52:54

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado por Arquivo

0004 22/09/2022 - 12:42:36 21.581.445/0001-82 - ALTAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Proposta Consolidada PE 09.2022-52.pdf

0005 22/09/2022 - 13:47:03 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Consolidada 22-09 nº. 00231862 ass.zip

0024 22/09/2022 - 14:05:18 38.140.640/0001-70 - A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

Documentação.zip

Documentos dos Fornecedores
Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de

Expedição
Data de
Expedição

Dt. de Validade Arquivo

ESPIRITO SANTO
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI

31/08/2022 - 08:32 Guilherme Brandão - - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1187815&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1188019&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1188168&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6540215&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6540215&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6540215&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6540215&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6540215&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6540215&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6540215&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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ALTAMED DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS LTDA
- ME

31/08/2022 - 14:28 Anderson Bruno - - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

MCW Produtos Medicos e
Hospitalares

31/08/2022 - 16:04 Tuane Franco - - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

FLORESTA COMERCIO DE
ARTIGO DE PERFUMARIA
LTDA

31/08/2022 - 17:39 AUREA MACEDO COSTA - - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

F Cardoso & Cia Ltda 31/08/2022 - 19:50 MARIA DO SOCORRO
BRITO CARDOSO LIMA

- - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

01/09/2022 - 08:20 DMCMEDICAMENTOS4 - - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

22/09/2022 - 10:45:28 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0038 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG/ML + DIPIRONA
500MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 4MG + 500MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
AMPOLA COM 5ML

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 10:45:39 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0047 - CARBONATO DE CÁLCIO 600MG + COLECALCIFEROL (VITAMINA
D3) 200UI. Especificação : CONCENTRAÇÃO: CARBONATO DE CÁLCIO 600MG
+ COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 200UI; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 10:45:53 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0168 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 25MCG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 10:46:13 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0249 - VITAMINAS DO COMPLEXO B. Especificação : FORMA
FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO
100 ML

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 10:46:33 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0266 - IBUPROFENO 100MG/ML. Especificação : COMCENTRAÇÃO:
100MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO ORAL - GOTAS; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: FRASCO COM 20 ML

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 10:54:10 MCW Produtos Medicos e
Hospitalares

94.389.400/0001-84 Item 0041 - CAPTOPRIL 25 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 25 MG;
FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO
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Desclassificação: A licitante MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL
5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pela
licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra
para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme
o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 10:54:41 MCW Produtos Medicos e
Hospitalares

94.389.400/0001-84 Item 0075 - CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 2MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL
5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pela
licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra
para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme
o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 10:54:53 MCW Produtos Medicos e
Hospitalares

94.389.400/0001-84 Item 0085 - CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 500MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL
5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pela
licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra
para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme
o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 10:55:01 MCW Produtos Medicos e
Hospitalares

94.389.400/0001-84 Item 0086 - CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 850MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL
5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pela
licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra
para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme
o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 10:55:18 MCW Produtos Medicos e
Hospitalares

94.389.400/0001-84 Item 0173 - LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 50MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL
5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pela
licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra
para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme
o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 10:55:41 MCW Produtos Medicos e
Hospitalares

94.389.400/0001-84 Item 0216 - RISPERIDONA 2 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 2MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL
5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pela
licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra
para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme
o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 10:56:30 MCW Produtos Medicos e
Hospitalares

94.389.400/0001-84 Item 0260 - AMOXICILINA 500MG.. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 50MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL
5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pela
licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra
para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme
o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:18:26 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0012 - ALBENDAZOL 400 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 400 MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:18:32 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0013 - ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 70 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:18:44 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0014 - ALPRAZOLAM 1 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 1 MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:18:56 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0015 - ALPRAZOLAM 2 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 2 MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.
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22/09/2022 - 15:19:09 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0017 - AMOXICILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125 MG.
Especificação : CONCENTRAÇÃO: 500MG + 125MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO;UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO.

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:19:27 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0026 - BENZILPENICILINA BENZANTINA 1.200.000UI. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 1.200.000UI; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:19:36 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0027 - BENZILPENICILINA BENZANTINA 600.000UI. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 600.000UI; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:19:52 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0032 - BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25MG/ML. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 0,25 MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO PARA
INALAÇÃO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 20 ML

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:20:03 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0037 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 20MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA COM 1ML

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:20:14 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0041 - CAPTOPRIL 25 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 25 MG;
FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:20:23 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0044 - CARBAMAZEPINA 400 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 400
MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:20:40 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0048 - CARBONATO DE CÁLCIO 600MG + COLECALCIFEROL (VITAMINA
D3) 400UI. Especificação : CONCENTRAÇÃO: CARBONATO DE CÁLCIO 600MG
+ COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 400UI; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:20:56 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0051 - CARVEDILOL 12,5 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 12,5 MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:21:03 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0054 - CEFALEXINA 250MG/5ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO:
250MG/5ML; FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO ORAL; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: FRASCO 100 ML

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:21:11 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0055 - CEFALEXINA 500 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 500 MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO
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Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:21:27 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0068 - CLONAZEPAM 0,5 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 0,5 MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:21:28 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0068 - CLONAZEPAM 0,5 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 0,5 MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:21:39 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0075 - CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 2MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:21:49 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0084 - CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR.
Especificação : CONCENTRAÇÃO: 20MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA COM 20 ML

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:21:57 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0087 - CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10MG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 10MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO DE
LIBERAÇÃO MODIFICADA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:22:04 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0088 - CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 10MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:22:12 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0089 - CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 10MG/2ML;FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA COM 2ML

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:22:21 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0090 - CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4MG/ML. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 4MG/ML;FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL -
GOTAS; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO COM 10ML

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:22:34 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0093 - CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4 MG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 4MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:22:46 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0096 - CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 25MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.
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22/09/2022 - 15:22:55 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0103 - CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150MG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 150MG; FORMA FARMACÊUTICA: CÁPSULA DE
LIBERAÇÃO PROLONGADA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CÁPSULA

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:23:01 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0104 - CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG.. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 75MG; FORMA FARMACÊUTICA: CÁPSULA DE
LIBERAÇÃO PROLONGADA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CÁPSULA

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:23:09 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0106 - COMPLEXO B 2MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: B1, B2,
B5, B6 E PP; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: AMPOLA COM 2ML

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:23:17 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0110 - DEXAMETASONA 1 MG/G. Especificação : CONCENTRAÇÃO:
1MG/G; FORMA FARMACÊUTICA: CREME DERMATOLÓGICO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: BISNAGA DE 10G

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:23:27 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0111 - DIAZEPAM 5 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 5 MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:23:36 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0112 - DIAZEPAM 5MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 5 MG/ML;
FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: AMPOLA DE 2ML

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:23:45 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0113 - DICLOFENACO SÓDICO 75MG/3ML. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 75MG/3ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA COM 3 ML

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:23:51 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0114 - DICLOFENACO SÓDICO 25MG/3ML. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 25MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA COM 3 ML

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:23:57 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0116 - DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5MG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 5MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO
SUBLINGUAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:24:09 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0132 - FLUCONAZOL 150 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 150 MG;
FORMA FARMACÊUTICA: CÁPSULA; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
CÁPSULA

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:24:17 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0140 - GLICLAZIDA 60 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 60 MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
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Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:24:27 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0141 - GLICOSE 50%. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 50% DE
GLICOSE; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: AMPOLA 10 ML

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:24:34 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0143 - HALOPERIDOL 5 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 5MG;
FORMA FARMACÊUTICA: CÁPSULA; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
CÁPSULA

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:24:46 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0152 - IBUPROFENO 50MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 50
MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO ORAL; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: FRASCO 30 ML

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:24:54 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0158 - ITRACONAZOL 100 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 100 MG;
FORMA FARMACÊUTICA: CÁPSULA; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
CÁPSULA

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:25:05 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0159 - IVERMECTINA 6 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 6MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:25:16 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0163 - LEVODOPA 200 MG + CLORIDRATO BENSERAZIDA 50 MG.
Especificação : CONCENTRAÇÃO: 200MG + 50MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO COM CAMADA TRIPLA E LIBERAÇÃO MODIFICADA DUPLA;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:25:25 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0166 - LEVOMEPROMAZINA 100 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO:
100MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:25:44 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0178 - MEBENDAZOL 20MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO:
20MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO ORAL; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: FRASCO 30 ML

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:26:00 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0183 - METRONIDAZOL 400 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO:
400MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:26:12 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0189 - NIMESULIDA 100MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 100MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.
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22/09/2022 - 15:27:03 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0190 - NISTATINA 100.000UI/4G. Especificação : CONCENTRAÇÃO:
100.000 UI/ 4G; FORMA FARMACÊUTICA: CREME VAGINAL; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: BISNAGA COM 60G E APLICADOR

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:27:19 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0193 - NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G CREME. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 20MG/G; FORMA FARMACÊUTICA: CREME; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: BISNAGA COM 28G

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:27:26 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0194 - NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G CREME VAGINAL.
Especificação : CONCENTRAÇÃO: 20MG/G; FORMA FARMACÊUTICA: CREME
VAGINAL + APLICADORES; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BISNAGA COM
80G

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:27:34 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0196 - ÓLEO DE GIRASSOL 100 ML. Especificação : ÓLEO AUXILIAR DA
CICATRIZAÇÃO A BASE DE ÓLEO VEGETAL POLIINSATURADO (GIRASSOL),
ÁCIDO LINOLEICO (AGE), ÁCIDO CAPRICO, PALMINATO DE RETINOL
(VITAMINA A), ACETATO DE TOCOFEROL (VITAMINA E), PECTINA DE SOJA,
ANTI OXIDANTE (BHT). FRASCO COM 100ML. EMBALAGEM COM DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO
MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO PRODUTO MÉDICO

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:27:44 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0200 - OXCARBAZEPINA 300 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO:
300MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:27:56 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0201 - OXCARBAZEPINA 60MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO:
60MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO ORAL; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: FRASCO 100ML

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:28:04 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0203 - PARACETAMOL 200MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO:
200MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL - GOTAS; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: FRASCO 15ML

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:28:30 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0204 - PASTA D´ÁGUA. Especificação : COMPOSIÇÃO: TALCO +
GLICERINA + ÓX.ZINCO + ÁGUA DE CAL CONCENTRAÇÃO: 25% + 25% + 25%
+ 25%; FORMA FARMACÊUTICA: PASTA; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
FRASCO 100G

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:28:40 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0207 - PERMAGANATO DE POTÁSSIO 100 MG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 100MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:28:52 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0214 - RISPERIDONA 1 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 1MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/10/2022 às 08:42:23.
Código verificador: 39AEED

Página 1168 de 1279

22/09/2022 - 15:28:59 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0219 - SACARATO DE HIDROXIDO DE FÉRRICO. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 100MG/5ML; FORMA FARMACÊUTICA:INJETÁVEL;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO AMPO

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:29:10 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0225 - SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 25MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO
REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:29:18 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0226 - SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 50MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO
REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:29:29 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0231 - SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 40MG+8MG/ML.
Especificação : CONCENTRAÇÃO: 40MG + 8MG/ ML; FORMA FARMACÊUTICA:
SUSPENSÃO ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 100 ML

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:29:39 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0252 - DEXAMETASONA 4MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 4 MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:30:02 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0258 - CLORIDRATO DE AMIODARAMA 200MG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 200 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:30:13 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0272 - SULFATO DE MORFINA 10MG/ML. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 10MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA 1ML

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:30:21 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0275 - MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 10MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:30:28 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0277 - GLICLAZIDA 30MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 30MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:30:40 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0279 - CLORIDRATO DE TIAMINA 300MG. Especificação : CLORIDRATO
DE TIAMINA 300MG - Comprimido. A embalagem deverá conter a impressão
venda CONCENTRAÇÃO: 300MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:30:53 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0281 - BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 75MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
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Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:30:59 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0282 - ESPIRONOLACTONA 100MG COMPRIMIDO. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 100MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:31:05 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0283 - MALEATO DE DOXAZOSINA 2MG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 2MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:31:13 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0287 - ALOPURINOL 300MG. Especificação : ALOPURINOL 300MG -
Comprimido. A embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo
comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas
CONCENTRAÇÃO: 300MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:31:20 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0289 - CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG. Especificação :
CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG - Comprimido. A embalagem do
produto deverá conter a seguinte impressão venda proíbida pelo comércio.
Apresentar registro dos produtos na CONCENTRAÇÃO: 25MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:31:30 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0291 - BUDESONIDA 64MCG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 64MCG;
FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO AQUOSA NASAL - 120 DOSES;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO COM 120 DOSES

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:31:37 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0294 - MIKANIA GLOMERATA SPRENG - GUACO 81,5MG/ML.
Especificação : CONCENTRAÇÃO: 81,5MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA:XAROPE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO COM
100ML

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:41:47 ESPIRITO SANTO
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI

28.911.309/0001-52 Item 0123 - ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML.. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 40MG/0,4ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
INJETÁVEL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 1 SERINGA PRÉ PREENCHIDA
COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, VIA SUBCUTÂNEA; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: UNIDADE DE SERINGA COM 0,40 ML

Desclassificação: A licitante ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME
EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já
apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do
pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser
prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:42:02 ESPIRITO SANTO
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI

28.911.309/0001-52 Item 0197 - OMEPRAZOL 40MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO:
40MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: PÓ INJETÁVEL; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: FRASCO AMPOLA + DILUENTE 10ML

Desclassificação: A licitante ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME
EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já
apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do
pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser
prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 16:14:43 FLORESTA COMERCIO DE
ARTIGO DE PERFUMARIA
LTDA

04.860.635/0001-10 Item 0001 - AAS PROTEC 100 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO:
100MG;FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
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Desclassificação: A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO
EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi solicitado a devida comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de envio de proposta readequada para o
fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022 11:52:50
- Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então
evitar transtornos futuros a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim, solicitamos
comprovação que os devidos itens serão entregues a administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração,
ou seja, se tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com seus devidos cálculos de todos os itens arrematados pela empresa
DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas recentes (tendo em vista a
variação/oscilação do mercado). Restante no chat.

22/09/2022 - 16:14:50 FLORESTA COMERCIO DE
ARTIGO DE PERFUMARIA
LTDA

04.860.635/0001-10 Item 0002 - ACEBROFILINA 10 MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO:
10MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: XAROPE;UNIDADE DE FORNECIMENTO:
FRASCO 120 ML.

Desclassificação: A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO
EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi solicitado a devida comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de envio de proposta readequada para o
fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022 11:52:50
- Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então
evitar transtornos futuros a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim, solicitamos
comprovação que os devidos itens serão entregues a administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração,
ou seja, se tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com seus devidos cálculos de todos os itens arrematados pela empresa
DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas recentes (tendo em vista a
variação/oscilação do mercado). Restante no chat.

22/09/2022 - 16:15:00 FLORESTA COMERCIO DE
ARTIGO DE PERFUMARIA
LTDA

04.860.635/0001-10 Item 0003 - ÁCIDO FÓLICO + FERRO QUELATO GLICINATO 150MG/5MG.
Especificação : CONCENTRAÇÃO: 150MG/5MG;FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO REVESTIDO;UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO
EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi solicitado a devida comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de envio de proposta readequada para o
fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022 11:52:50
- Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então
evitar transtornos futuros a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim, solicitamos
comprovação que os devidos itens serão entregues a administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração,
ou seja, se tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com seus devidos cálculos de todos os itens arrematados pela empresa
DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas recentes (tendo em vista a
variação/oscilação do mercado). Restante no chat.

22/09/2022 - 16:15:11 FLORESTA COMERCIO DE
ARTIGO DE PERFUMARIA
LTDA

04.860.635/0001-10 Item 0023 - AZITROMICINA 1G. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 1G; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO
EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi solicitado a devida comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de envio de proposta readequada para o
fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022 11:52:50
- Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então
evitar transtornos futuros a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim, solicitamos
comprovação que os devidos itens serão entregues a administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração,
ou seja, se tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com seus devidos cálculos de todos os itens arrematados pela empresa
DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas recentes (tendo em vista a
variação/oscilação do mercado). Restante no chat.

22/09/2022 - 16:15:23 FLORESTA COMERCIO DE
ARTIGO DE PERFUMARIA
LTDA

04.860.635/0001-10 Item 0033 - BROMETO DE PIRIDOSTIGMINA 60 MG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 60MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO
EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi solicitado a devida comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de envio de proposta readequada para o
fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022 11:52:50
- Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então
evitar transtornos futuros a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim, solicitamos
comprovação que os devidos itens serão entregues a administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração,
ou seja, se tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com seus devidos cálculos de todos os itens arrematados pela empresa
DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas recentes (tendo em vista a
variação/oscilação do mercado). Restante no chat.

22/09/2022 - 16:15:31 FLORESTA COMERCIO DE
ARTIGO DE PERFUMARIA
LTDA

04.860.635/0001-10 Item 0040 - CANDESARTANA CILEXETILA 16 MG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 16MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO
EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi solicitado a devida comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de envio de proposta readequada para o
fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022 11:52:50
- Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então
evitar transtornos futuros a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim, solicitamos
comprovação que os devidos itens serão entregues a administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração,
ou seja, se tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com seus devidos cálculos de todos os itens arrematados pela empresa
DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas recentes (tendo em vista a
variação/oscilação do mercado). Restante no chat.

22/09/2022 - 16:15:39 FLORESTA COMERCIO DE
ARTIGO DE PERFUMARIA
LTDA

04.860.635/0001-10 Item 0046 - CARBONATO DE CÁLCIO 500MG + COLECALCIFEROL 1.000UI.
Especificação : CONCENTRAÇÃO: 500MG + 1000UI; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO REVESTIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
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Desclassificação: A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO
EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi solicitado a devida comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de envio de proposta readequada para o
fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022 11:52:50
- Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então
evitar transtornos futuros a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim, solicitamos
comprovação que os devidos itens serão entregues a administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração,
ou seja, se tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com seus devidos cálculos de todos os itens arrematados pela empresa
DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas recentes (tendo em vista a
variação/oscilação do mercado). Restante no chat.

22/09/2022 - 16:15:46 FLORESTA COMERCIO DE
ARTIGO DE PERFUMARIA
LTDA

04.860.635/0001-10 Item 0050 - CARBONATO DE LÍTIO 450 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO:
450 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO
EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi solicitado a devida comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de envio de proposta readequada para o
fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022 11:52:50
- Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então
evitar transtornos futuros a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim, solicitamos
comprovação que os devidos itens serão entregues a administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração,
ou seja, se tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com seus devidos cálculos de todos os itens arrematados pela empresa
DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas recentes (tendo em vista a
variação/oscilação do mercado). Restante no chat.

22/09/2022 - 16:16:00 FLORESTA COMERCIO DE
ARTIGO DE PERFUMARIA
LTDA

04.860.635/0001-10 Item 0061 - CINARIZINA 25MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 25 MG;
FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO
EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi solicitado a devida comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de envio de proposta readequada para o
fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022 11:52:50
- Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então
evitar transtornos futuros a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim, solicitamos
comprovação que os devidos itens serão entregues a administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração,
ou seja, se tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com seus devidos cálculos de todos os itens arrematados pela empresa
DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas recentes (tendo em vista a
variação/oscilação do mercado). Restante no chat.

22/09/2022 - 16:16:07 FLORESTA COMERCIO DE
ARTIGO DE PERFUMARIA
LTDA

04.860.635/0001-10 Item 0062 - CINARIZINA 75MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 75 MG;
FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO
EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi solicitado a devida comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de envio de proposta readequada para o
fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022 11:52:50
- Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então
evitar transtornos futuros a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim, solicitamos
comprovação que os devidos itens serão entregues a administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração,
ou seja, se tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com seus devidos cálculos de todos os itens arrematados pela empresa
DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas recentes (tendo em vista a
variação/oscilação do mercado). Restante no chat.

22/09/2022 - 16:16:26 FLORESTA COMERCIO DE
ARTIGO DE PERFUMARIA
LTDA

04.860.635/0001-10 Item 0064 - CITRATO DE POTÁSSIO MONOHIDRATADO 1080 MG.
Especificação : CONCENTRAÇÃO: 1080MG; FORMA FARMACÊUTICA:
COMPRIMIDO DE LIBERACAO PROLONGADA; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO
EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi solicitado a devida comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de envio de proposta readequada para o
fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022 11:52:50
- Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então
evitar transtornos futuros a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim, solicitamos
comprovação que os devidos itens serão entregues a administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração,
ou seja, se tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com seus devidos cálculos de todos os itens arrematados pela empresa
DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas recentes (tendo em vista a
variação/oscilação do mercado). Restante no chat.

22/09/2022 - 16:16:33 FLORESTA COMERCIO DE
ARTIGO DE PERFUMARIA
LTDA

04.860.635/0001-10 Item 0066 - CLOBAZAM 10 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 10 MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO
EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi solicitado a devida comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de envio de proposta readequada para o
fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022 11:52:50
- Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então
evitar transtornos futuros a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim, solicitamos
comprovação que os devidos itens serão entregues a administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração,
ou seja, se tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com seus devidos cálculos de todos os itens arrematados pela empresa
DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas recentes (tendo em vista a
variação/oscilação do mercado). Restante no chat.

22/09/2022 - 16:16:40 FLORESTA COMERCIO DE
ARTIGO DE PERFUMARIA
LTDA

04.860.635/0001-10 Item 0067 - CLOBAZAM 20 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 20 MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO
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Desclassificação: A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO
EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi solicitado a devida comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de envio de proposta readequada para o
fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022 11:52:50
- Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então
evitar transtornos futuros a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim, solicitamos
comprovação que os devidos itens serão entregues a administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração,
ou seja, se tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com seus devidos cálculos de todos os itens arrematados pela empresa
DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas recentes (tendo em vista a
variação/oscilação do mercado). Restante no chat.

22/09/2022 - 16:16:48 FLORESTA COMERCIO DE
ARTIGO DE PERFUMARIA
LTDA

04.860.635/0001-10 Item 0083 - CLORIDRATO DE IVABRADINA 5 MG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 5MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO
REVESTIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO
EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi solicitado a devida comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de envio de proposta readequada para o
fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022 11:52:50
- Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então
evitar transtornos futuros a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim, solicitamos
comprovação que os devidos itens serão entregues a administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração,
ou seja, se tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com seus devidos cálculos de todos os itens arrematados pela empresa
DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas recentes (tendo em vista a
variação/oscilação do mercado). Restante no chat.

22/09/2022 - 16:16:57 FLORESTA COMERCIO DE
ARTIGO DE PERFUMARIA
LTDA

04.860.635/0001-10 Item 0091 - CLORIDRATO DE NALTREXONA 4MG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 4MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO
EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi solicitado a devida comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de envio de proposta readequada para o
fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022 11:52:50
- Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então
evitar transtornos futuros a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim, solicitamos
comprovação que os devidos itens serão entregues a administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração,
ou seja, se tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com seus devidos cálculos de todos os itens arrematados pela empresa
DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas recentes (tendo em vista a
variação/oscilação do mercado). Restante no chat.

22/09/2022 - 16:17:04 FLORESTA COMERCIO DE
ARTIGO DE PERFUMARIA
LTDA

04.860.635/0001-10 Item 0098 - CLORIDRATO DE PROPRALONOL 10MG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 10MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO
EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi solicitado a devida comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de envio de proposta readequada para o
fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022 11:52:50
- Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então
evitar transtornos futuros a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim, solicitamos
comprovação que os devidos itens serão entregues a administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração,
ou seja, se tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com seus devidos cálculos de todos os itens arrematados pela empresa
DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas recentes (tendo em vista a
variação/oscilação do mercado). Restante no chat.

22/09/2022 - 16:17:17 FLORESTA COMERCIO DE
ARTIGO DE PERFUMARIA
LTDA

04.860.635/0001-10 Item 0108 - DESLORATADINA 0,5MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO:
0,5MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: XAROPE; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: FRASCO COM 60ML

Desclassificação: A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO
EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi solicitado a devida comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de envio de proposta readequada para o
fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022 11:52:50
- Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então
evitar transtornos futuros a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim, solicitamos
comprovação que os devidos itens serão entregues a administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração,
ou seja, se tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com seus devidos cálculos de todos os itens arrematados pela empresa
DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas recentes (tendo em vista a
variação/oscilação do mercado). Restante no chat.

22/09/2022 - 16:17:30 FLORESTA COMERCIO DE
ARTIGO DE PERFUMARIA
LTDA

04.860.635/0001-10 Item 0117 - DIPIRONA 1 G. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 1G; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO
EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi solicitado a devida comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de envio de proposta readequada para o
fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022 11:52:50
- Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então
evitar transtornos futuros a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim, solicitamos
comprovação que os devidos itens serão entregues a administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração,
ou seja, se tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com seus devidos cálculos de todos os itens arrematados pela empresa
DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas recentes (tendo em vista a
variação/oscilação do mercado). Restante no chat.

22/09/2022 - 16:17:36 FLORESTA COMERCIO DE
ARTIGO DE PERFUMARIA
LTDA

04.860.635/0001-10 Item 0119 - DISFOFATO DE CLOROQUINA 150MG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 150MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO
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Desclassificação: A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO
EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi solicitado a devida comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de envio de proposta readequada para o
fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022 11:52:50
- Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então
evitar transtornos futuros a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim, solicitamos
comprovação que os devidos itens serão entregues a administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração,
ou seja, se tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com seus devidos cálculos de todos os itens arrematados pela empresa
DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas recentes (tendo em vista a
variação/oscilação do mercado). Restante no chat.

22/09/2022 - 16:17:45 FLORESTA COMERCIO DE
ARTIGO DE PERFUMARIA
LTDA

04.860.635/0001-10 Item 0134 - FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA + SULFATO DE
NEOMICINA. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 1MG/ML + 3,5MG/ML; FORMA
FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO OFTÁLMICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
FRASCO 5 ML

Desclassificação: A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO
EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi solicitado a devida comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de envio de proposta readequada para o
fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022 11:52:50
- Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então
evitar transtornos futuros a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim, solicitamos
comprovação que os devidos itens serão entregues a administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração,
ou seja, se tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com seus devidos cálculos de todos os itens arrematados pela empresa
DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas recentes (tendo em vista a
variação/oscilação do mercado). Restante no chat.

22/09/2022 - 16:17:54 FLORESTA COMERCIO DE
ARTIGO DE PERFUMARIA
LTDA

04.860.635/0001-10 Item 0135 - FUMARATO DE FORMOTEROL DI-HIDRATADO12MCG.
Especificação : CONCENTRAÇÃO: 12MCG/DOSE; FORMA FARMACÊUTICA:
CÁPSULAN PARA INALAÇÃO ORAL + INALADOR; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: FRASCO COM 60 DOSES

Desclassificação: A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO
EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi solicitado a devida comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de envio de proposta readequada para o
fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022 11:52:50
- Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então
evitar transtornos futuros a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim, solicitamos
comprovação que os devidos itens serão entregues a administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração,
ou seja, se tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com seus devidos cálculos de todos os itens arrematados pela empresa
DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas recentes (tendo em vista a
variação/oscilação do mercado). Restante no chat.

22/09/2022 - 16:18:02 FLORESTA COMERCIO DE
ARTIGO DE PERFUMARIA
LTDA

04.860.635/0001-10 Item 0172 - LOSARTANA POTÁSSICA 25 MG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 25MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO
EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi solicitado a devida comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de envio de proposta readequada para o
fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022 11:52:50
- Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então
evitar transtornos futuros a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim, solicitamos
comprovação que os devidos itens serão entregues a administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração,
ou seja, se tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com seus devidos cálculos de todos os itens arrematados pela empresa
DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas recentes (tendo em vista a
variação/oscilação do mercado). Restante no chat.

22/09/2022 - 16:18:09 FLORESTA COMERCIO DE
ARTIGO DE PERFUMARIA
LTDA

04.860.635/0001-10 Item 0177 - MALEATO DE TIMOLOL 2,5MG/ML(0,25%). Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 2,5MG/ML (0,25%); FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
OFTÁLMICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 5 ML

Desclassificação: A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO
EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi solicitado a devida comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de envio de proposta readequada para o
fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022 11:52:50
- Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então
evitar transtornos futuros a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim, solicitamos
comprovação que os devidos itens serão entregues a administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração,
ou seja, se tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com seus devidos cálculos de todos os itens arrematados pela empresa
DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas recentes (tendo em vista a
variação/oscilação do mercado). Restante no chat.

22/09/2022 - 16:18:21 FLORESTA COMERCIO DE
ARTIGO DE PERFUMARIA
LTDA

04.860.635/0001-10 Item 0202 - PAMOATO DE PIRVINIO 10MG/ML. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 10MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO ORAL;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 40 ML

Desclassificação: A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO
EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi solicitado a devida comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de envio de proposta readequada para o
fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022 11:52:50
- Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então
evitar transtornos futuros a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim, solicitamos
comprovação que os devidos itens serão entregues a administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração,
ou seja, se tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com seus devidos cálculos de todos os itens arrematados pela empresa
DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas recentes (tendo em vista a
variação/oscilação do mercado). Restante no chat.

22/09/2022 - 16:18:35 FLORESTA COMERCIO DE
ARTIGO DE PERFUMARIA
LTDA

04.860.635/0001-10 Item 0212 - PREDNISOLONA 40 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 40MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO
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Desclassificação: A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO
EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi solicitado a devida comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de envio de proposta readequada para o
fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022 11:52:50
- Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então
evitar transtornos futuros a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim, solicitamos
comprovação que os devidos itens serão entregues a administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração,
ou seja, se tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com seus devidos cálculos de todos os itens arrematados pela empresa
DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas recentes (tendo em vista a
variação/oscilação do mercado). Restante no chat.

22/09/2022 - 16:18:44 FLORESTA COMERCIO DE
ARTIGO DE PERFUMARIA
LTDA

04.860.635/0001-10 Item 0236 - SULF. POLIMIXINA B + SULF. NEOMICINA + FLUOCINOLONA
ACETONIDA + CLORID LIDOCAINA. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 10.000
UI /ML + 3.500 MG/ML + 0,250MG/ML + 20MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO OTOLÓGICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO DE 5ML

Desclassificação: A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO
EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi solicitado a devida comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de envio de proposta readequada para o
fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022 11:52:50
- Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então
evitar transtornos futuros a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim, solicitamos
comprovação que os devidos itens serão entregues a administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração,
ou seja, se tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com seus devidos cálculos de todos os itens arrematados pela empresa
DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas recentes (tendo em vista a
variação/oscilação do mercado). Restante no chat.

22/09/2022 - 16:18:51 FLORESTA COMERCIO DE
ARTIGO DE PERFUMARIA
LTDA

04.860.635/0001-10 Item 0240 - SULPIRIDA 50MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 50MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO
EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi solicitado a devida comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de envio de proposta readequada para o
fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022 11:52:50
- Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então
evitar transtornos futuros a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim, solicitamos
comprovação que os devidos itens serão entregues a administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração,
ou seja, se tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com seus devidos cálculos de todos os itens arrematados pela empresa
DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas recentes (tendo em vista a
variação/oscilação do mercado). Restante no chat.

22/09/2022 - 16:19:04 FLORESTA COMERCIO DE
ARTIGO DE PERFUMARIA
LTDA

04.860.635/0001-10 Item 0243 - VALSARTANA + ALOPIDINA 160/5MG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 160MG/5MG; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 100ML

Desclassificação: A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO
EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi solicitado a devida comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de envio de proposta readequada para o
fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022 11:52:50
- Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então
evitar transtornos futuros a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim, solicitamos
comprovação que os devidos itens serão entregues a administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração,
ou seja, se tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com seus devidos cálculos de todos os itens arrematados pela empresa
DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas recentes (tendo em vista a
variação/oscilação do mercado). Restante no chat.

22/09/2022 - 16:19:12 FLORESTA COMERCIO DE
ARTIGO DE PERFUMARIA
LTDA

04.860.635/0001-10 Item 0246 - VIDAGLIPTINA 50 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 50MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO
EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi solicitado a devida comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de envio de proposta readequada para o
fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022 11:52:50
- Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então
evitar transtornos futuros a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim, solicitamos
comprovação que os devidos itens serão entregues a administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração,
ou seja, se tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com seus devidos cálculos de todos os itens arrematados pela empresa
DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas recentes (tendo em vista a
variação/oscilação do mercado). Restante no chat.

22/09/2022 - 16:19:29 FLORESTA COMERCIO DE
ARTIGO DE PERFUMARIA
LTDA

04.860.635/0001-10 Item 0301 - CLONAZEPAM 0,25MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 0,25MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO
EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi solicitado a devida comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de envio de proposta readequada para o
fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022 11:52:50
- Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então
evitar transtornos futuros a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim, solicitamos
comprovação que os devidos itens serão entregues a administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração,
ou seja, se tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com seus devidos cálculos de todos os itens arrematados pela empresa
DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas recentes (tendo em vista a
variação/oscilação do mercado). Restante no chat.

22/09/2022 - 16:19:36 FLORESTA COMERCIO DE
ARTIGO DE PERFUMARIA
LTDA

04.860.635/0001-10 Item 0302 - DINITRATO DE ISOSSORBIDA 10 MG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 100MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO
SUBLINGUAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/10/2022 às 08:42:23.
Código verificador: 39AEED

Página 1175 de 1279

Desclassificação: A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO
EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi solicitado a devida comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de envio de proposta readequada para o
fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022 11:52:50
- Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então
evitar transtornos futuros a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim, solicitamos
comprovação que os devidos itens serão entregues a administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração,
ou seja, se tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com seus devidos cálculos de todos os itens arrematados pela empresa
DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas recentes (tendo em vista a
variação/oscilação do mercado). Restante no chat.

23/09/2022 - 10:41:00 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0024 - AZITROMICINA 500 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 500 MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

23/09/2022 - 10:41:12 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0097 - CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 25 MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: COPRIMID SOLUÇÃO
INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA 2 ML

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

23/09/2022 - 10:41:25 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0118 - DIPIRONA MONOHIDRATADA 500 MG/ML. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 500MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
INJETÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA COM 2ML

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

23/09/2022 - 10:41:37 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0128 - FENOBARBITAL 100 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO:
100MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

23/09/2022 - 10:41:49 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0167 - LEVOMEPROMAZINA 25 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO:
25MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

23/09/2022 - 10:42:05 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0197 - OMEPRAZOL 40MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO:
40MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: PÓ INJETÁVEL; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: FRASCO AMPOLA + DILUENTE 10ML

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

23/09/2022 - 10:42:13 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0198 - OMEPRAZOL 20 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 20MG;
FORMA FARMACEUTICA: CÁPSULA; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
CÁPSULA

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

23/09/2022 - 10:42:29 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0217 - RISPERIDONA 3 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 3MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

23/09/2022 - 10:42:42 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0224 - SINVASTATINA 40 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 40 MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;UNIDADE DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

23/09/2022 - 10:42:53 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0265 - DEXAMETASONA 4MG.. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 4MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO
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Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

23/09/2022 - 10:43:18 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0288 - CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 20MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO apresentar documento do país de origem
traduzido por tradutor oficial.

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

23/09/2022 - 10:43:30 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0296 - METILDOPA 250MG. Especificação : METILDOPA 250MG -
Comprimido. A embalagem deverá conter a impressão venda proibida
CONCENTRAÇÃO: 250MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

23/09/2022 - 10:43:38 DMC Distribuidora de
Medicamentos e Correlatos
Ltda

16.970.999/0001-31 Item 0297 - METILDOPA 500MG; Especificação : CONCENTRAÇÃO: 500MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

Desclassificação: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO
ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema,
servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do
(a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão

23/09/2022 - 15:10 29/09/2022 - 08:00 10/10/2022 - 08:00

0005 - ÁCIDO ASCÓRBICO 100 MG/ML. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 100
MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: AMPOLA DE 5ML

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

00.545.222/0001-90 -
Profarm Com. de Med. e Mat.
Hosp. Ltda.

23/09/2022 - 14:48:28 A empresa PROFARM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL
HOSPITALAR LTDA, vem através deste apresentar a intenção de recurso, com o
fim de alcançar a revisão relativa a inabilitação, vez que a solicitação nº 11.5.2
exposta no edital se trata de exigência excessiva, pois a ANVISA em seu site se
posiciona deixando claro que não é obrigatório as empresas sujeitas a vigilância
sanitária terem o certificado de boas práticas de armazenagem e distribuição para
o funcionamento. Adiante o Ministério da Saúde através da Portaria nº 2814 de
29/05/1998 no seu artigo 5º, delimita exigências para licitações públicas de
medicamentos, não apontando o certificado de boas práticas de armazenagem e
distribuição como necessário. Por fim, se as informações acima ainda não forem
suficientes, o presente assunto já é pacificado entre os tribunais, como sendo uma
exigência excessiva em licitação por não constituir amparo legal na lei, contendo
diversos julgados nesse mesmo sentido sobre o assunto.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

00.545.222/0001-90 -
Profarm Com. de Med. e Mat.
Hosp. Ltda.

27/09/2022 - 17:16:10 RECURSO RECURSO TUCUMÃ OK (2) ass.pdf. Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

10/10/2022 - 08:27:26 Indeferido em sua totalidade! DECISÃO FINAL JURÍDICA CONTRARRAZÕES ASS.pdf.

0026 - BENZILPENICILINA BENZANTINA 1.200.000UI. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 1.200.000UI; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/10/2022 às 08:42:23.
Código verificador: 39AEED

Página 1177 de 1279

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

23/09/2022 - 14:47:34 Boa tarde, Ilustríssimo Sr. Pregoeiro a Empresa Dl Hospitalar deixa aqui nossa
intensão de recurso contra nossa desclassificação no Processo por não
apresentar o Certificado de Boas Práticas de Distribuição e armazenamento, pois
bem gostaria de informar ao Sr. Pregoeiro que na pasta de qualificação técnica o
item 06 - autorização da ANVISA lá consta o certificado de Boas práticas; Desde
já agradecemos a Vossa compreensão.

Indeferido

Justificativa: SENHOR LICITANTE: Foi verificado tal argumento prestado, e verificamos a devida pasta e o determinado item 06, informo ao senhor que a devida certidão exigida
de acordo com o edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária –
ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO (CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA) solicitada, NÃO CONSTA nos anexos e muito menos na devida pasta que
o mesmo argumentou. Informo que a licitante estava ciente e declarou obter conhecimento e aceitação dos termos do edital. Sendo assim recurso indeferido.

0027 - BENZILPENICILINA BENZANTINA 600.000UI. Especificação :
CONCENTRAÇÃO: 600.000UI; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

23/09/2022 - 14:47:58 Boa tarde, Ilustríssimo Sr. Pregoeiro a Empresa Dl Hospitalar deixa aqui nossa
intensão de recurso contra nossa desclassificação no Processo por não
apresentar o Certificado de Boas Práticas de Distribuição e armazenamento, pois
bem gostaria de informar ao Sr. Pregoeiro que na pasta de qualificação técnica o
item 06 - autorização da ANVISA lá consta o certificado de Boas práticas; Desde
já agradecemos a Vossa compreensão.

Indeferido

Justificativa: SENHOR LICITANTE: Foi verificado tal argumento prestado, e verificamos a devida pasta e o determinado item 06, informo ao senhor que a devida certidão exigida
de acordo com o edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária –
ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO (CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA) solicitada, NÃO CONSTA nos anexos e muito menos na devida pasta que
o mesmo argumentou. Informo que a licitante estava ciente e declarou obter conhecimento e aceitação dos termos do edital. Sendo assim recurso indeferido.

0094 - CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30 MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO:
30MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

23/09/2022 - 14:48:14 Boa tarde, Ilustríssimo Sr. Pregoeiro a Empresa Dl Hospitalar deixa aqui nossa
intensão de recurso contra nossa desclassificação no Processo por não
apresentar o Certificado de Boas Práticas de Distribuição e armazenamento, pois
bem gostaria de informar ao Sr. Pregoeiro que na pasta de qualificação técnica o
item 06 - autorização da ANVISA lá consta o certificado de Boas práticas; Desde
já agradecemos a Vossa compreensão.

Indeferido

Justificativa: SENHOR LICITANTE: Foi verificado tal argumento prestado, e verificamos a devida pasta e o determinado item 06, informo ao senhor que a devida certidão exigida
de acordo com o edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária –
ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO (CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA) solicitada, NÃO CONSTA nos anexos e muito menos na devida pasta que
o mesmo argumentou. Informo que a licitante estava ciente e declarou obter conhecimento e aceitação dos termos do edital. Sendo assim recurso indeferido.

0107 - DAPAGLIFLOZINA 10MG.. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 10MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

23/09/2022 - 14:48:27 Boa tarde, Ilustríssimo Sr. Pregoeiro a Empresa Dl Hospitalar deixa aqui nossa
intensão de recurso contra nossa desclassificação no Processo por não
apresentar o Certificado de Boas Práticas de Distribuição e armazenamento, pois
bem gostaria de informar ao Sr. Pregoeiro que na pasta de qualificação técnica o
item 06 - autorização da ANVISA lá consta o certificado de Boas práticas; Desde
já agradecemos a Vossa compreensão.

Indeferido

Justificativa: SENHOR LICITANTE: Foi verificado tal argumento prestado, e verificamos a devida pasta e o determinado item 06, informo ao senhor que a devida certidão exigida
de acordo com o edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária –
ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO (CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA) solicitada, NÃO CONSTA nos anexos e muito menos na devida pasta que
o mesmo argumentou. Informo que a licitante estava ciente e declarou obter conhecimento e aceitação dos termos do edital. Sendo assim recurso indeferido.
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0252 - DEXAMETASONA 4MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 4 MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

23/09/2022 - 14:49:26 Boa tarde, Ilustríssimo Sr. Pregoeiro a Empresa Dl Hospitalar deixa aqui nossa
intensão de recurso contra nossa desclassificação no Processo por não
apresentar o Certificado de Boas Práticas de Distribuição e armazenamento, pois
bem gostaria de informar ao Sr. Pregoeiro que na pasta de qualificação técnica o
item 06 - autorização da ANVISA lá consta o certificado de Boas práticas; Desde
já agradecemos a Vossa compreensão.

Indeferido

Justificativa: SENHOR LICITANTE: Foi verificado tal argumento prestado, e verificamos a devida pasta e o determinado item 06, informo ao senhor que a devida certidão exigida
de acordo com o edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária –
ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO (CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA) solicitada, NÃO CONSTA nos anexos e muito menos na devida pasta que
o mesmo argumentou. Informo que a licitante estava ciente e declarou obter conhecimento e aceitação dos termos do edital. Sendo assim recurso indeferido.

0265 - DEXAMETASONA 4MG.. Especificação : CONCENTRAÇÃO: 4MG; FORMA
FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

23/09/2022 - 14:49:39 Boa tarde, Ilustríssimo Sr. Pregoeiro a Empresa Dl Hospitalar deixa aqui nossa
intensão de recurso contra nossa desclassificação no Processo por não
apresentar o Certificado de Boas Práticas de Distribuição e armazenamento, pois
bem gostaria de informar ao Sr. Pregoeiro que na pasta de qualificação técnica o
item 06 - autorização da ANVISA lá consta o certificado de Boas práticas; Desde
já agradecemos a Vossa compreensão.

Indeferido

Justificativa: SENHOR LICITANTE: Foi verificado tal argumento prestado, e verificamos a devida pasta e o determinado item 06, informo ao senhor que a devida certidão exigida
de acordo com o edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária –
ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO (CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA) solicitada, NÃO CONSTA nos anexos e muito menos na devida pasta que
o mesmo argumentou. Informo que a licitante estava ciente e declarou obter conhecimento e aceitação dos termos do edital. Sendo assim recurso indeferido.

0284 - MALEATO DOXAZOSINA 4MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO:4MG;
FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

23/09/2022 - 14:49:54 Boa tarde, Ilustríssimo Sr. Pregoeiro a Empresa Dl Hospitalar deixa aqui nossa
intensão de recurso contra nossa desclassificação no Processo por não
apresentar o Certificado de Boas Práticas de Distribuição e armazenamento, pois
bem gostaria de informar ao Sr. Pregoeiro que na pasta de qualificação técnica o
item 06 - autorização da ANVISA lá consta o certificado de Boas práticas; Desde
já agradecemos a Vossa compreensão.

Indeferido

Justificativa: SENHOR LICITANTE: Foi verificado tal argumento prestado, e verificamos a devida pasta e o determinado item 06, informo ao senhor que a devida certidão exigida
de acordo com o edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária –
ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO (CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA) solicitada, NÃO CONSTA nos anexos e muito menos na devida pasta que
o mesmo argumentou. Informo que a licitante estava ciente e declarou obter conhecimento e aceitação dos termos do edital. Sendo assim recurso indeferido.

0288 - CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG. Especificação : CONCENTRAÇÃO:
20MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; UNDADE DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

03.602.727/0001-37 - D.L
HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

23/09/2022 - 14:50:04 Boa tarde, Ilustríssimo Sr. Pregoeiro a Empresa Dl Hospitalar deixa aqui nossa
intensão de recurso contra nossa desclassificação no Processo por não
apresentar o Certificado de Boas Práticas de Distribuição e armazenamento, pois
bem gostaria de informar ao Sr. Pregoeiro que na pasta de qualificação técnica o
item 06 - autorização da ANVISA lá consta o certificado de Boas práticas; Desde
já agradecemos a Vossa compreensão.

Indeferido
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Justificativa: SENHOR LICITANTE: Foi verificado tal argumento prestado, e verificamos a devida pasta e o determinado item 06, informo ao senhor que a devida certidão exigida
de acordo com o edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária –
ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida
CERTIDÃO (CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA) solicitada, NÃO CONSTA nos anexos e muito menos na devida pasta que
o mesmo argumentou. Informo que a licitante estava ciente e declarou obter conhecimento e aceitação dos termos do edital. Sendo assim recurso indeferido.

Chat
Data Apelido Frase

31/08/2022 - 16:11:49 Sistema O Pregoeiro adicionou o arquivo (EDITAL RETIFICADO MEDICAMENTOS AMPLA CONCO.pdf) em
31/08/2022 às 16:11.

31/08/2022 - 16:12:02 Sistema O processo foi retificado em 31/08/2022 às 16:12.

31/08/2022 - 16:12:02 Sistema Motivo: O Pregoeiro identificou que o intervalo de lances de 1(um) real, é incompatível para o objeto licitado.
Fica estabelecido que o intervalo de lances será de 0,01 (um) centavo, conforme Edital Retificado na
plataforma.

01/09/2022 - 09:01:56 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Bom dia, agradeço pela participação de todos!

01/09/2022 - 09:02:29 Pregoeiro 2- SENHORES LICITANTES: Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão
Eletrônico nº. 9/2022-052FMS. Em nome da (Secretaria Municipal de Saúde), gostaria de agradecer a todos
pela participação. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.

01/09/2022 - 09:02:45 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informo que fiquem conectados e atentos ao chat, logo estarei informando o
resultado de análise das PROPOSTAS INICIAIS.

01/09/2022 - 09:02:56 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

01/09/2022 - 09:17:34 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

01/09/2022 - 09:17:39 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa
aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

01/09/2022 - 09:17:39 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,010. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

01/09/2022 - 09:17:59 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informo que foi analisado as devidas PROPOSTAS INICIAIS, e todas estão
aceitas.

01/09/2022 - 09:18:08 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informamos que aquele que baixar seu preço e não conseguir cumprir com suas
responsabilidades, serão punidos de acordo com o previsto na lei 8666/93.

01/09/2022 - 09:18:47 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informo que o devido licitante que ofertar lances INEXEQUIVEIS nos devidos
ITENS desse certame, será aberto uma DILIGÊNCIA para então o mesmo comprovar que os produtos
poderão ser entregues a ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, através de planilhas orçamentarias e notas FISCAIS
onde por sua vez deverá constar que o valor comprado e menor que o valor de lance no certame. Pois se o
mesmo não conseguir será PENALISADO DE ACORDO COM A LEI 8666/93, e
INABILITADO/DESCLASSIFICADO.

01/09/2022 - 09:20:07 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informo que vamos iniciar a disputa, a cada 10 minutos liberando 40 itens! Não
deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.

01/09/2022 - 09:20:25 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informo que mantenham a calma, observem bem o seu devido lance nos itens!

01/09/2022 - 09:21:20 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:21:20 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:21:20 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:21:20 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:21:20 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:21:20 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:21:20 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:21:20 Sistema O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:21:20 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:21:20 Sistema O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:21:20 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:21:20 Sistema O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:21:20 Sistema O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:21:20 Sistema O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:21:20 Sistema O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:21:20 Sistema O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:21:20 Sistema O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:21:20 Sistema O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:21:20 Sistema O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:21:20 Sistema O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:21:33 Sistema O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:21:33 Sistema O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:21:33 Sistema O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:21:33 Sistema O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:21:33 Sistema O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.
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01/09/2022 - 09:21:33 Sistema O item 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:21:33 Sistema O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:21:33 Sistema O item 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:21:33 Sistema O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:21:33 Sistema O item 0015 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:21:33 Sistema O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:21:33 Sistema O item 0016 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:21:33 Sistema O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:21:33 Sistema O item 0017 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:21:33 Sistema O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:21:33 Sistema O item 0018 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:21:33 Sistema O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:21:33 Sistema O item 0019 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:21:33 Sistema O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:21:33 Sistema O item 0020 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:21:45 Sistema O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:21:45 Sistema O item 0021 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:21:45 Sistema O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:21:45 Sistema O item 0022 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:21:45 Sistema O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:21:45 Sistema O item 0023 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:21:45 Sistema O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:21:45 Sistema O item 0024 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:21:45 Sistema O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:21:45 Sistema O item 0025 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:21:45 Sistema O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:21:45 Sistema O item 0026 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:21:45 Sistema O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:21:45 Sistema O item 0027 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:21:45 Sistema O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:21:45 Sistema O item 0028 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:21:45 Sistema O item 0029 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:21:45 Sistema O item 0029 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:21:45 Sistema O item 0030 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:21:45 Sistema O item 0030 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:21:57 Sistema O item 0031 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:21:57 Sistema O item 0031 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:21:57 Sistema O item 0032 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:21:57 Sistema O item 0032 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:21:57 Sistema O item 0033 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:21:57 Sistema O item 0033 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:21:57 Sistema O item 0034 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:21:57 Sistema O item 0034 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:21:57 Sistema O item 0035 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:21:57 Sistema O item 0035 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:21:57 Sistema O item 0036 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:21:57 Sistema O item 0036 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:21:57 Sistema O item 0037 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:21:57 Sistema O item 0037 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:21:57 Sistema O item 0038 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:21:57 Sistema O item 0038 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:21:57 Sistema O item 0039 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:21:57 Sistema O item 0039 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:21:57 Sistema O item 0040 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:21:57 Sistema O item 0040 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:23:18 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informo que vamos iniciar a disputa, liberando e mantendo 40 itens! Não deixem
para apresentar seus melhores lances no último instante.
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01/09/2022 - 09:31:20 Sistema O item 0001 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:31:20 Sistema O item 0002 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:31:20 Sistema O item 0003 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:31:20 Sistema O item 0004 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:31:20 Sistema O item 0007 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:31:20 Sistema O item 0009 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:31:27 Sistema O item 0010 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:31:34 Sistema O item 0011 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:31:34 Sistema O item 0017 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:31:34 Sistema O item 0019 foi encerrado em situação de empate.

01/09/2022 - 09:31:34 Sistema O item 0020 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:31:45 Sistema O item 0023 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:31:45 Sistema O item 0029 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:31:48 Sistema O item 0025 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:31:54 Sistema O item 0041 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:31:54 Sistema O item 0041 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:31:54 Sistema O item 0042 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:31:54 Sistema O item 0042 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:31:54 Sistema O item 0043 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:31:54 Sistema O item 0043 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:31:54 Sistema O item 0044 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:31:54 Sistema O item 0044 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:31:54 Sistema O item 0045 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:31:54 Sistema O item 0045 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:31:54 Sistema O item 0046 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:31:54 Sistema O item 0046 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:31:54 Sistema O item 0047 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:31:54 Sistema O item 0047 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:31:54 Sistema O item 0048 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:31:54 Sistema O item 0048 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:31:54 Sistema O item 0049 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:31:54 Sistema O item 0049 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:31:54 Sistema O item 0050 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:31:54 Sistema O item 0050 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:31:58 Sistema O item 0033 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:31:58 Sistema O item 0037 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:31:58 Sistema O item 0038 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:31:58 Sistema O item 0039 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:31:58 Sistema O item 0040 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:32:06 Sistema O item 0051 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:32:06 Sistema O item 0051 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:32:06 Sistema O item 0052 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:32:06 Sistema O item 0052 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:32:06 Sistema O item 0053 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:32:06 Sistema O item 0053 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:32:06 Sistema O item 0054 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:32:06 Sistema O item 0054 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:32:06 Sistema O item 0055 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:32:06 Sistema O item 0055 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:32:06 Sistema O item 0056 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:32:06 Sistema O item 0056 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:32:06 Sistema O item 0057 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:32:06 Sistema O item 0057 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:32:06 Sistema O item 0058 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:32:06 Sistema O item 0058 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:32:06 Sistema O item 0059 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:32:06 Sistema O item 0059 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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01/09/2022 - 09:32:06 Sistema O item 0060 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:32:06 Sistema O item 0060 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:32:08 Sistema O item 0030 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:32:21 Sistema O item 0005 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:32:25 Sistema O item 0006 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:32:25 Sistema O item 0031 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:32:30 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informo que vamos iniciar a disputa, a cada 10 minutos liberando 40 itens! Não
deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.

01/09/2022 - 09:32:30 Sistema O item 0022 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:32:30 Sistema O item 0024 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:32:35 Sistema O item 0012 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:32:45 Sistema O item 0013 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:32:47 Sistema O item 0061 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:32:47 Sistema O item 0061 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:32:47 Sistema O item 0062 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:32:47 Sistema O item 0062 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:32:47 Sistema O item 0063 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:32:47 Sistema O item 0063 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:32:47 Sistema O item 0064 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:32:47 Sistema O item 0064 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:32:47 Sistema O item 0065 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:32:47 Sistema O item 0065 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:32:47 Sistema O item 0066 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:32:47 Sistema O item 0066 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:32:47 Sistema O item 0067 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:32:47 Sistema O item 0067 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:32:47 Sistema O item 0068 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:32:47 Sistema O item 0068 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:32:47 Sistema O item 0069 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:32:47 Sistema O item 0069 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:32:47 Sistema O item 0070 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:32:47 Sistema O item 0070 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:32:52 Sistema O item 0014 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:33:04 Sistema O item 0015 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:33:25 Sistema O item 0026 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:33:25 Sistema O item 0035 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:33:44 Sistema O item 0027 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:34:04 Sistema O item 0034 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:34:21 Sistema O item 0028 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:34:52 Sistema O item 0016 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:35:24 Sistema O item 0018 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:35:41 Sistema O item 0032 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:37:23 Sistema O item 0036 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

01/09/2022 - 09:37:23 Sistema O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 2,850 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0036 até 01/09/2022 às 09:42:20.

01/09/2022 - 09:39:07 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 4,670 para o item 0056 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

01/09/2022 - 09:39:33 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 4,670 para o item 0056 foi aprovado pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:39:42 Sistema O item 0008 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

01/09/2022 - 09:39:42 Sistema O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 3,300 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0008 até 01/09/2022 às 09:44:41.

01/09/2022 - 09:40:31 Sistema O item 0021 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:41:17 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 0,120 para o item 0070 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

01/09/2022 - 09:41:36 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 0,250 para o item 0067 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

01/09/2022 - 09:41:55 Sistema O item 0041 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:41:55 Sistema O item 0042 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:41:55 Sistema O item 0044 foi encerrado.
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01/09/2022 - 09:41:55 Sistema O item 0045 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:41:55 Sistema O item 0046 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:41:55 Sistema O item 0047 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:41:55 Sistema O item 0048 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:41:55 Sistema O item 0049 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:41:55 Sistema O item 0050 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:41:57 Sistema O item 0043 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

01/09/2022 - 09:41:57 Sistema O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 0,220 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0043 até 01/09/2022 às 09:46:55.

01/09/2022 - 09:42:08 Sistema O item 0051 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:42:08 Sistema O item 0052 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:42:08 Sistema O item 0053 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:42:08 Sistema O item 0054 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:42:08 Sistema O item 0055 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:42:08 Sistema O item 0057 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:42:08 Sistema O item 0058 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:42:08 Sistema O item 0059 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:42:16 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 0,250 para o item 0067 foi aprovado pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:42:23 Sistema O item 0036 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

01/09/2022 - 09:42:23 Sistema O item 0036 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:42:26 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 0,120 para o item 0070 foi aprovado pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:42:45 Sistema O item 0056 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:42:48 Sistema O item 0061 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:42:48 Sistema O item 0062 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:42:48 Sistema O item 0064 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:42:48 Sistema O item 0066 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:42:48 Sistema O item 0068 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:42:48 Sistema O item 0069 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:42:48 Sistema O item 0070 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:43:01 Sistema O item 0043 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 0,209.

01/09/2022 - 09:43:01 Sistema O item 0043 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:43:21 Sistema O item 0071 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:43:21 Sistema O item 0071 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:43:21 Sistema O item 0072 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:43:21 Sistema O item 0072 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:43:21 Sistema O item 0073 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:43:21 Sistema O item 0073 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:43:21 Sistema O item 0074 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:43:21 Sistema O item 0074 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:43:21 Sistema O item 0075 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:43:21 Sistema O item 0075 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:43:21 Sistema O item 0076 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:43:21 Sistema O item 0076 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:43:21 Sistema O item 0077 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:43:21 Sistema O item 0077 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:43:21 Sistema O item 0078 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:43:21 Sistema O item 0078 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:43:21 Sistema O item 0079 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:43:21 Sistema O item 0079 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:43:21 Sistema O item 0080 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:43:21 Sistema O item 0080 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:43:21 Sistema O item 0060 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:43:34 Sistema O item 0081 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:43:34 Sistema O item 0081 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:43:34 Sistema O item 0082 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:43:34 Sistema O item 0082 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:43:34 Sistema O item 0083 foi aberto pelo pregoeiro.
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01/09/2022 - 09:43:34 Sistema O item 0083 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:43:34 Sistema O item 0084 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:43:34 Sistema O item 0084 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:43:34 Sistema O item 0085 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:43:34 Sistema O item 0085 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:43:34 Sistema O item 0086 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:43:34 Sistema O item 0086 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:43:34 Sistema O item 0087 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:43:34 Sistema O item 0087 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:43:34 Sistema O item 0088 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:43:34 Sistema O item 0088 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:43:34 Sistema O item 0089 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:43:34 Sistema O item 0089 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:43:34 Sistema O item 0090 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:43:34 Sistema O item 0090 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:44:13 Sistema O item 0091 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:44:13 Sistema O item 0091 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:44:13 Sistema O item 0092 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:44:13 Sistema O item 0092 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:44:13 Sistema O item 0093 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:44:13 Sistema O item 0093 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:44:13 Sistema O item 0094 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:44:13 Sistema O item 0094 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:44:13 Sistema O item 0095 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:44:13 Sistema O item 0095 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:44:13 Sistema O item 0096 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:44:13 Sistema O item 0096 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:44:13 Sistema O item 0097 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:44:13 Sistema O item 0097 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:44:13 Sistema O item 0098 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:44:13 Sistema O item 0098 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:44:13 Sistema O item 0099 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:44:13 Sistema O item 0099 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:44:13 Sistema O item 0100 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:44:13 Sistema O item 0100 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:44:26 Sistema O item 0008 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 3,280.

01/09/2022 - 09:44:26 Sistema O item 0008 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:44:27 Sistema O item 0065 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:44:39 Sistema O item 0067 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:46:17 Sistema O item 0063 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:48:42 Sistema O item 0101 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:48:42 Sistema O item 0101 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:48:42 Sistema O item 0102 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:48:42 Sistema O item 0102 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:48:42 Sistema O item 0103 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:48:42 Sistema O item 0103 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:48:42 Sistema O item 0104 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:48:42 Sistema O item 0104 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:48:42 Sistema O item 0105 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:48:42 Sistema O item 0105 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:48:42 Sistema O item 0106 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:48:42 Sistema O item 0106 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:48:42 Sistema O item 0107 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:48:42 Sistema O item 0107 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:48:42 Sistema O item 0108 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:48:42 Sistema O item 0108 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:48:42 Sistema O item 0109 foi aberto pelo pregoeiro.
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01/09/2022 - 09:48:42 Sistema O item 0109 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:48:42 Sistema O item 0110 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:48:42 Sistema O item 0110 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:53:23 Sistema O item 0071 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:53:23 Sistema O item 0072 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:53:23 Sistema O item 0073 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:53:23 Sistema O item 0074 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:53:23 Sistema O item 0075 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:53:23 Sistema O item 0076 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:53:23 Sistema O item 0079 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:53:23 Sistema O item 0080 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:53:35 Sistema O item 0084 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:53:35 Sistema O item 0086 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:53:35 Sistema O item 0088 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:53:35 Sistema O item 0089 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:53:35 Sistema O item 0090 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:54:02 Sistema O item 0082 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:54:02 Sistema O item 0087 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:54:14 Sistema O item 0091 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:54:14 Sistema O item 0093 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:54:14 Sistema O item 0094 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:54:14 Sistema O item 0095 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:54:22 Sistema O item 0096 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:54:32 Sistema O item 0097 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:54:44 Sistema O item 0098 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:55:18 Sistema O item 0111 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:55:18 Sistema O item 0111 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:55:18 Sistema O item 0112 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:55:18 Sistema O item 0112 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:55:18 Sistema O item 0113 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:55:18 Sistema O item 0113 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:55:18 Sistema O item 0114 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:55:18 Sistema O item 0114 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:55:18 Sistema O item 0115 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:55:18 Sistema O item 0115 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:55:18 Sistema O item 0116 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:55:18 Sistema O item 0116 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:55:18 Sistema O item 0117 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:55:18 Sistema O item 0117 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:55:18 Sistema O item 0118 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:55:18 Sistema O item 0118 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:55:18 Sistema O item 0119 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:55:18 Sistema O item 0119 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:55:18 Sistema O item 0120 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 09:55:18 Sistema O item 0120 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 09:55:30 Sistema O item 0078 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:55:33 Sistema O item 0085 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:56:24 Sistema O item 0092 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:56:24 Sistema O item 0100 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:56:48 Sistema O item 0077 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:56:58 Sistema O item 0081 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:58:04 Sistema O item 0099 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:58:44 Sistema O item 0101 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:58:44 Sistema O item 0105 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:58:44 Sistema O item 0107 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:58:44 Sistema O item 0108 foi encerrado.
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01/09/2022 - 09:58:46 Sistema O item 0102 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

01/09/2022 - 09:58:46 Sistema O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 0,650 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0102 até 01/09/2022 às 10:03:44.

01/09/2022 - 09:59:03 Sistema O item 0109 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:59:17 Sistema O item 0104 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:59:20 Sistema O item 0110 foi encerrado.

01/09/2022 - 09:59:35 Sistema O item 0106 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:01:51 Sistema O item 0121 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:01:51 Sistema O item 0121 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:01:51 Sistema O item 0122 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:01:51 Sistema O item 0122 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:01:51 Sistema O item 0123 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:01:51 Sistema O item 0123 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:01:51 Sistema O item 0124 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:01:51 Sistema O item 0124 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:01:51 Sistema O item 0125 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:01:51 Sistema O item 0125 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:01:51 Sistema O item 0126 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:01:51 Sistema O item 0126 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:01:51 Sistema O item 0127 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:01:51 Sistema O item 0127 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:01:51 Sistema O item 0128 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:01:51 Sistema O item 0128 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:01:51 Sistema O item 0129 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:01:51 Sistema O item 0129 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:01:51 Sistema O item 0130 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:01:51 Sistema O item 0130 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:01:58 Sistema O item 0103 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

01/09/2022 - 10:01:58 Sistema O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 1,440 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0103 até 01/09/2022 às 10:06:57.

01/09/2022 - 10:02:12 Sistema O item 0131 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:02:12 Sistema O item 0131 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:02:12 Sistema O item 0132 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:02:12 Sistema O item 0132 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:02:12 Sistema O item 0133 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:02:12 Sistema O item 0133 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:02:12 Sistema O item 0134 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:02:12 Sistema O item 0134 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:02:12 Sistema O item 0135 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:02:12 Sistema O item 0135 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:02:12 Sistema O item 0136 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:02:12 Sistema O item 0136 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:02:12 Sistema O item 0137 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:02:12 Sistema O item 0137 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:02:12 Sistema O item 0138 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:02:12 Sistema O item 0138 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:02:12 Sistema O item 0139 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:02:12 Sistema O item 0139 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:02:12 Sistema O item 0140 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:02:12 Sistema O item 0140 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:02:33 Sistema O item 0141 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:02:33 Sistema O item 0141 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:02:33 Sistema O item 0142 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:02:33 Sistema O item 0142 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:02:33 Sistema O item 0143 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:02:33 Sistema O item 0143 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:02:33 Sistema O item 0144 foi aberto pelo pregoeiro.
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01/09/2022 - 10:02:33 Sistema O item 0144 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:02:33 Sistema O item 0145 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:02:33 Sistema O item 0145 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:02:33 Sistema O item 0146 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:02:33 Sistema O item 0146 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:02:33 Sistema O item 0147 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:02:33 Sistema O item 0147 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:02:33 Sistema O item 0148 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:02:33 Sistema O item 0148 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:02:33 Sistema O item 0149 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:02:33 Sistema O item 0149 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:02:33 Sistema O item 0150 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:02:33 Sistema O item 0150 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:02:34 Sistema O item 0083 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:02:49 Sistema O item 0151 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:02:49 Sistema O item 0151 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:02:49 Sistema O item 0152 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:02:49 Sistema O item 0152 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:02:49 Sistema O item 0153 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:02:49 Sistema O item 0153 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:02:49 Sistema O item 0154 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:02:49 Sistema O item 0154 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:02:49 Sistema O item 0155 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:02:49 Sistema O item 0155 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:02:49 Sistema O item 0156 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:02:49 Sistema O item 0156 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:02:49 Sistema O item 0157 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:02:49 Sistema O item 0157 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:02:49 Sistema O item 0158 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:02:49 Sistema O item 0158 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:02:49 Sistema O item 0159 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:02:49 Sistema O item 0159 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:02:49 Sistema O item 0160 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:02:49 Sistema O item 0160 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:03:46 Sistema O item 0102 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

01/09/2022 - 10:03:46 Sistema O item 0102 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:05:22 Sistema O item 0111 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:05:22 Sistema O item 0112 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:05:22 Sistema O item 0115 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:05:22 Sistema O item 0116 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:05:22 Sistema O item 0118 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:05:22 Sistema O item 0119 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:05:41 Sistema O item 0117 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:06:08 Sistema O item 0114 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:07:00 Sistema O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 1,450 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0103 até 01/09/2022 às 10:11:59.

01/09/2022 - 10:07:04 Sistema O item 0120 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

01/09/2022 - 10:07:04 Sistema O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 12,500 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0120 até 01/09/2022 às 10:12:02.

01/09/2022 - 10:07:15 Sistema O item 0113 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:09:26 Sistema O item 0103 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 1,389.

01/09/2022 - 10:09:26 Sistema O item 0103 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:11:51 Sistema O item 0121 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:11:51 Sistema O item 0124 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:11:51 Sistema O item 0125 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:11:51 Sistema O item 0126 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:11:51 Sistema O item 0129 foi encerrado.
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01/09/2022 - 10:11:51 Sistema O item 0130 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:11:52 Sistema O item 0122 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

01/09/2022 - 10:11:52 Sistema O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 9,290 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0122 até 01/09/2022 às 10:16:51.

01/09/2022 - 10:12:05 Sistema O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 12,510 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0120 até 01/09/2022 às 10:17:05.

01/09/2022 - 10:12:15 Sistema O item 0133 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:12:15 Sistema O item 0134 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:12:15 Sistema O item 0135 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:12:15 Sistema O item 0136 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:12:15 Sistema O item 0138 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:12:15 Sistema O item 0140 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:12:27 Sistema O item 0120 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 12,480.

01/09/2022 - 10:12:27 Sistema O item 0120 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:12:35 Sistema O item 0141 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:12:35 Sistema O item 0142 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:12:35 Sistema O item 0149 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:12:37 Sistema O item 0145 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

01/09/2022 - 10:12:37 Sistema O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 14,000 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0145 até 01/09/2022 às 10:17:35.

01/09/2022 - 10:12:52 Sistema O item 0151 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:12:52 Sistema O item 0153 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:12:52 Sistema O item 0154 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:12:52 Sistema O item 0160 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:12:54 Sistema O item 0152 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:13:00 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 22,000 para o item 0123 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

01/09/2022 - 10:13:20 Sistema O item 0148 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:13:24 Sistema O item 0131 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:13:27 Sistema O item 0150 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:13:29 Sistema O item 0143 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:13:29 Sistema O item 0156 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:13:32 Sistema O item 0128 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:13:37 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 22,000 para o item 0123 foi aprovado pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:13:44 Sistema O item 0123 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:13:51 Sistema O item 0158 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:13:54 Sistema O item 0132 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:13:54 Sistema O item 0144 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:13:54 Sistema O item 0159 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:14:05 Sistema O item 0161 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:14:05 Sistema O item 0161 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:14:05 Sistema O item 0162 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:14:05 Sistema O item 0162 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:14:05 Sistema O item 0163 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:14:05 Sistema O item 0163 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:14:05 Sistema O item 0164 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:14:05 Sistema O item 0164 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:14:05 Sistema O item 0165 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:14:05 Sistema O item 0165 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:14:05 Sistema O item 0166 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:14:05 Sistema O item 0166 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:14:05 Sistema O item 0167 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:14:05 Sistema O item 0167 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:14:05 Sistema O item 0168 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:14:05 Sistema O item 0168 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:14:05 Sistema O item 0169 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:14:05 Sistema O item 0169 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:14:05 Sistema O item 0170 foi aberto pelo pregoeiro.
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01/09/2022 - 10:14:05 Sistema O item 0170 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:14:26 Sistema O item 0171 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:14:26 Sistema O item 0171 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:14:26 Sistema O item 0172 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:14:26 Sistema O item 0172 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:14:26 Sistema O item 0173 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:14:26 Sistema O item 0173 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:14:26 Sistema O item 0174 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:14:26 Sistema O item 0174 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:14:26 Sistema O item 0175 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:14:26 Sistema O item 0175 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:14:26 Sistema O item 0176 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:14:26 Sistema O item 0176 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:14:26 Sistema O item 0177 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:14:26 Sistema O item 0177 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:14:26 Sistema O item 0178 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:14:26 Sistema O item 0178 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:14:26 Sistema O item 0179 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:14:26 Sistema O item 0179 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:14:26 Sistema O item 0180 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:14:26 Sistema O item 0180 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:14:39 Sistema O item 0181 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:14:39 Sistema O item 0181 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:14:39 Sistema O item 0182 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:14:39 Sistema O item 0182 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:14:39 Sistema O item 0183 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:14:39 Sistema O item 0183 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:14:39 Sistema O item 0184 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:14:39 Sistema O item 0184 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:14:39 Sistema O item 0185 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:14:39 Sistema O item 0185 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:14:39 Sistema O item 0186 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:14:39 Sistema O item 0186 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:14:39 Sistema O item 0187 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:14:39 Sistema O item 0187 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:14:39 Sistema O item 0188 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:14:39 Sistema O item 0188 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:14:39 Sistema O item 0189 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:14:39 Sistema O item 0189 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:14:39 Sistema O item 0190 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:14:39 Sistema O item 0190 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:15:02 Sistema O item 0137 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:15:04 Sistema O item 0139 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:15:17 Sistema O item 0191 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:15:17 Sistema O item 0191 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:15:17 Sistema O item 0192 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:15:17 Sistema O item 0192 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:15:17 Sistema O item 0193 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:15:17 Sistema O item 0193 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:15:17 Sistema O item 0194 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:15:17 Sistema O item 0194 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:15:17 Sistema O item 0195 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:15:17 Sistema O item 0195 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:15:17 Sistema O item 0196 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:15:17 Sistema O item 0196 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:15:17 Sistema O item 0197 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:15:17 Sistema O item 0197 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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01/09/2022 - 10:15:17 Sistema O item 0198 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:15:17 Sistema O item 0198 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:15:17 Sistema O item 0199 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:15:17 Sistema O item 0199 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:15:17 Sistema O item 0200 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:15:17 Sistema O item 0200 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:16:43 Sistema O item 0157 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:16:54 Sistema O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 9,360 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0122 até 01/09/2022 às 10:21:52.

01/09/2022 - 10:17:04 Sistema O item 0146 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:17:19 Sistema O item 0147 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:17:38 Sistema O item 0145 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

01/09/2022 - 10:17:38 Sistema O item 0145 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:20:13 Sistema O item 0155 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:21:57 Sistema O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 9,560 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0122 até 01/09/2022 às 10:26:54.

01/09/2022 - 10:24:07 Sistema O item 0161 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:24:07 Sistema O item 0162 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:24:07 Sistema O item 0164 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:24:07 Sistema O item 0166 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:24:07 Sistema O item 0167 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:24:07 Sistema O item 0168 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:24:07 Sistema O item 0170 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:24:08 Sistema O item 0169 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

01/09/2022 - 10:24:08 Sistema O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 267,500 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o item 0169 até 01/09/2022 às 10:29:07.

01/09/2022 - 10:24:28 Sistema O item 0172 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:24:28 Sistema O item 0173 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:24:28 Sistema O item 0174 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:24:28 Sistema O item 0175 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:24:28 Sistema O item 0176 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:24:28 Sistema O item 0178 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:24:28 Sistema O item 0179 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:24:28 Sistema O item 0180 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:24:40 Sistema O item 0182 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:24:40 Sistema O item 0183 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:24:40 Sistema O item 0185 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:24:40 Sistema O item 0187 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:24:41 Sistema O item 0184 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

01/09/2022 - 10:24:41 Sistema O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 5,500 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0184 até 01/09/2022 às 10:29:40.

01/09/2022 - 10:24:49 Sistema O item 0188 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:25:06 Sistema O item 0171 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:25:06 Sistema O item 0189 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:25:16 Sistema O item 0186 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:25:19 Sistema O item 0195 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:25:19 Sistema O item 0198 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:25:19 Sistema O item 0200 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:25:39 Sistema O item 0201 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:25:39 Sistema O item 0201 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:25:39 Sistema O item 0202 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:25:39 Sistema O item 0202 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:25:39 Sistema O item 0203 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:25:39 Sistema O item 0203 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:25:39 Sistema O item 0204 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:25:39 Sistema O item 0204 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:25:39 Sistema O item 0205 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:25:39 Sistema O item 0205 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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01/09/2022 - 10:25:39 Sistema O item 0206 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:25:39 Sistema O item 0206 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:25:39 Sistema O item 0207 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:25:39 Sistema O item 0207 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:25:39 Sistema O item 0208 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:25:39 Sistema O item 0208 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:25:39 Sistema O item 0209 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:25:39 Sistema O item 0209 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:25:39 Sistema O item 0210 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:25:39 Sistema O item 0210 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:26:00 Sistema O item 0211 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:26:00 Sistema O item 0211 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:26:00 Sistema O item 0212 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:26:00 Sistema O item 0212 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:26:00 Sistema O item 0213 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:26:00 Sistema O item 0213 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:26:00 Sistema O item 0214 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:26:00 Sistema O item 0214 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:26:00 Sistema O item 0215 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:26:00 Sistema O item 0215 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:26:00 Sistema O item 0216 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:26:00 Sistema O item 0216 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:26:00 Sistema O item 0217 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:26:00 Sistema O item 0217 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:26:00 Sistema O item 0218 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:26:00 Sistema O item 0218 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:26:00 Sistema O item 0219 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:26:00 Sistema O item 0219 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:26:00 Sistema O item 0220 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:26:00 Sistema O item 0220 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:26:20 Sistema O item 0181 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:26:41 Sistema O item 0163 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:26:42 Sistema O item 0169 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 267,480.

01/09/2022 - 10:26:42 Sistema O item 0169 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:26:56 Sistema O item 0196 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:26:56 Sistema O item 0122 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

01/09/2022 - 10:26:56 Sistema O item 0122 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:27:11 Sistema O item 0177 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:27:11 Sistema O item 0190 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:27:35 Sistema O item 0221 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:27:35 Sistema O item 0221 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:27:35 Sistema O item 0222 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:27:35 Sistema O item 0222 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:27:35 Sistema O item 0223 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:27:35 Sistema O item 0223 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:27:35 Sistema O item 0224 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:27:35 Sistema O item 0224 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:27:35 Sistema O item 0225 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:27:35 Sistema O item 0225 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:27:35 Sistema O item 0226 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:27:35 Sistema O item 0226 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:27:35 Sistema O item 0227 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:27:35 Sistema O item 0227 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:27:35 Sistema O item 0228 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:27:35 Sistema O item 0228 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:27:35 Sistema O item 0229 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:27:35 Sistema O item 0229 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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01/09/2022 - 10:27:35 Sistema O item 0230 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:27:35 Sistema O item 0230 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:27:38 Sistema O item 0193 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:28:17 Sistema O item 0194 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:28:26 Sistema O item 0199 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:29:42 Sistema O item 0184 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

01/09/2022 - 10:29:42 Sistema O item 0184 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:32:13 Sistema O item 0165 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:32:44 Sistema O item 0197 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:34:08 Sistema O item 0231 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:34:08 Sistema O item 0231 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:34:08 Sistema O item 0232 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:34:08 Sistema O item 0232 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:34:08 Sistema O item 0233 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:34:08 Sistema O item 0233 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:34:08 Sistema O item 0234 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:34:08 Sistema O item 0234 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:34:08 Sistema O item 0235 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:34:08 Sistema O item 0235 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:34:08 Sistema O item 0236 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:34:08 Sistema O item 0236 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:34:08 Sistema O item 0237 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:34:08 Sistema O item 0237 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:34:08 Sistema O item 0238 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:34:08 Sistema O item 0238 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:34:08 Sistema O item 0239 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:34:08 Sistema O item 0239 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:34:08 Sistema O item 0240 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:34:08 Sistema O item 0240 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:35:20 Sistema O item 0191 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:35:41 Sistema O item 0202 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:35:41 Sistema O item 0203 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:35:41 Sistema O item 0205 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:35:41 Sistema O item 0206 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:35:41 Sistema O item 0207 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:35:41 Sistema O item 0208 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:35:41 Sistema O item 0210 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:36:02 Sistema O item 0211 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:36:02 Sistema O item 0212 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:36:02 Sistema O item 0213 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:36:02 Sistema O item 0214 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:36:02 Sistema O item 0216 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:36:02 Sistema O item 0219 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:36:02 Sistema O item 0220 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:36:13 Sistema O item 0241 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:36:13 Sistema O item 0241 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:36:13 Sistema O item 0242 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:36:13 Sistema O item 0242 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:36:13 Sistema O item 0243 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:36:13 Sistema O item 0243 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:36:13 Sistema O item 0244 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:36:13 Sistema O item 0244 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:36:13 Sistema O item 0245 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:36:13 Sistema O item 0245 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:36:13 Sistema O item 0246 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:36:13 Sistema O item 0246 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:36:13 Sistema O item 0247 foi aberto pelo pregoeiro.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/10/2022 às 08:42:23.
Código verificador: 39AEED

Página 1193 de 1279

01/09/2022 - 10:36:13 Sistema O item 0247 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:36:13 Sistema O item 0248 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:36:13 Sistema O item 0248 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:36:13 Sistema O item 0249 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:36:13 Sistema O item 0249 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:36:13 Sistema O item 0250 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:36:13 Sistema O item 0250 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:36:31 Sistema O item 0251 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:36:31 Sistema O item 0251 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:36:31 Sistema O item 0252 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:36:31 Sistema O item 0252 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:36:31 Sistema O item 0253 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:36:31 Sistema O item 0253 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:36:31 Sistema O item 0254 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:36:31 Sistema O item 0254 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:36:31 Sistema O item 0255 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:36:31 Sistema O item 0255 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:36:31 Sistema O item 0256 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:36:31 Sistema O item 0256 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:36:31 Sistema O item 0257 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:36:31 Sistema O item 0257 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:36:31 Sistema O item 0258 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:36:31 Sistema O item 0258 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:36:31 Sistema O item 0259 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:36:31 Sistema O item 0259 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:36:31 Sistema O item 0260 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:36:31 Sistema O item 0260 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:37:04 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 0,280 para o item 0252 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

01/09/2022 - 10:37:12 Sistema O item 0215 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:37:36 Sistema O item 0217 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:37:36 Sistema O item 0223 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:37:36 Sistema O item 0224 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:37:36 Sistema O item 0227 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:37:42 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 0,280 para o item 0252 foi aprovado pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:37:57 Sistema O item 0221 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:37:57 Sistema O item 0225 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:37:57 Sistema O item 0226 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:38:25 Sistema O item 0218 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:38:27 Sistema O item 0228 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:38:39 Sistema O item 0230 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:38:43 Sistema O item 0229 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:39:24 Sistema O item 0209 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:39:55 Sistema O item 0222 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:40:23 Sistema O item 0261 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:40:23 Sistema O item 0261 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:40:23 Sistema O item 0262 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:40:23 Sistema O item 0262 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:40:23 Sistema O item 0263 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:40:23 Sistema O item 0263 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:40:23 Sistema O item 0264 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:40:23 Sistema O item 0264 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:40:23 Sistema O item 0265 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:40:23 Sistema O item 0265 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:40:23 Sistema O item 0266 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:40:23 Sistema O item 0266 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:40:23 Sistema O item 0267 foi aberto pelo pregoeiro.
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01/09/2022 - 10:40:23 Sistema O item 0267 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:40:23 Sistema O item 0268 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:40:23 Sistema O item 0268 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:40:23 Sistema O item 0269 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:40:23 Sistema O item 0269 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:40:23 Sistema O item 0270 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:40:23 Sistema O item 0270 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:42:08 Sistema O item 0204 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:44:08 Sistema O item 0232 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:44:08 Sistema O item 0233 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:44:08 Sistema O item 0234 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:44:08 Sistema O item 0235 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:44:08 Sistema O item 0236 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:44:08 Sistema O item 0238 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:44:08 Sistema O item 0239 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:44:08 Sistema O item 0240 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:45:09 Sistema O item 0231 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:46:15 Sistema O item 0241 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:46:15 Sistema O item 0242 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:46:15 Sistema O item 0243 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:46:15 Sistema O item 0245 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:46:15 Sistema O item 0246 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:46:15 Sistema O item 0249 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:46:15 Sistema O item 0250 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:46:32 Sistema O item 0271 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:46:32 Sistema O item 0271 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:46:32 Sistema O item 0272 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:46:32 Sistema O item 0272 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:46:32 Sistema O item 0273 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:46:32 Sistema O item 0273 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:46:32 Sistema O item 0274 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:46:32 Sistema O item 0274 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:46:32 Sistema O item 0275 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:46:32 Sistema O item 0275 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:46:32 Sistema O item 0276 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:46:32 Sistema O item 0276 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:46:32 Sistema O item 0277 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:46:32 Sistema O item 0277 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:46:32 Sistema O item 0278 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:46:32 Sistema O item 0278 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:46:32 Sistema O item 0279 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:46:32 Sistema O item 0279 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:46:32 Sistema O item 0280 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:46:32 Sistema O item 0280 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:46:34 Sistema O item 0251 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:46:34 Sistema O item 0252 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:46:34 Sistema O item 0254 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:46:34 Sistema O item 0255 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:46:34 Sistema O item 0256 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:46:34 Sistema O item 0257 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:46:34 Sistema O item 0260 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:46:44 Sistema O item 0281 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:46:44 Sistema O item 0281 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:46:44 Sistema O item 0282 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:46:44 Sistema O item 0282 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:46:44 Sistema O item 0283 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:46:44 Sistema O item 0283 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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01/09/2022 - 10:46:44 Sistema O item 0284 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:46:44 Sistema O item 0284 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:46:44 Sistema O item 0285 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:46:44 Sistema O item 0285 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:46:44 Sistema O item 0286 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:46:44 Sistema O item 0286 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:46:44 Sistema O item 0287 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:46:44 Sistema O item 0287 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:46:44 Sistema O item 0288 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:46:44 Sistema O item 0288 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:46:44 Sistema O item 0289 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:46:44 Sistema O item 0289 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:46:44 Sistema O item 0290 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:46:44 Sistema O item 0290 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:47:01 Sistema O item 0248 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:47:16 Sistema O item 0127 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:47:40 Sistema O item 0237 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:47:55 Sistema O item 0258 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:48:07 Sistema O item 0247 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:49:20 Sistema O item 0291 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:49:20 Sistema O item 0291 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:49:20 Sistema O item 0292 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:49:20 Sistema O item 0292 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:49:20 Sistema O item 0293 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:49:20 Sistema O item 0293 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:49:20 Sistema O item 0294 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:49:20 Sistema O item 0294 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:49:20 Sistema O item 0295 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:49:20 Sistema O item 0295 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:49:20 Sistema O item 0296 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:49:20 Sistema O item 0296 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:49:20 Sistema O item 0297 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:49:20 Sistema O item 0297 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:49:20 Sistema O item 0298 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:49:20 Sistema O item 0298 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:49:20 Sistema O item 0299 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:49:20 Sistema O item 0299 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:49:20 Sistema O item 0300 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:49:20 Sistema O item 0300 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:49:30 Sistema O item 0301 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:49:30 Sistema O item 0301 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:49:30 Sistema O item 0302 foi aberto pelo pregoeiro.

01/09/2022 - 10:49:30 Sistema O item 0302 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/09/2022 - 10:49:47 Sistema O item 0259 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:50:25 Sistema O item 0262 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:50:25 Sistema O item 0266 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:50:25 Sistema O item 0269 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:50:25 Sistema O item 0270 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:50:27 Sistema O item 0267 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

01/09/2022 - 10:50:27 Sistema O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 5,450 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0267 até 01/09/2022 às 10:55:25.

01/09/2022 - 10:50:27 Sistema O item 0268 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

01/09/2022 - 10:50:27 Sistema O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 0,810 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0268 até 01/09/2022 às 10:55:25.

01/09/2022 - 10:50:45 Sistema O item 0261 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:50:45 Sistema O item 0263 foi encerrado.
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01/09/2022 - 10:51:21 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 0,250 para o item 0265 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

01/09/2022 - 10:51:42 Sistema O item 0265 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:52:15 Sistema O item 0268 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 0,799.

01/09/2022 - 10:52:15 Sistema O item 0268 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:55:04 Sistema O item 0253 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:55:29 Sistema O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 5,450 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0267 até 01/09/2022 às 11:00:28.

01/09/2022 - 10:56:01 Sistema O item 0244 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:56:07 Sistema O item 0264 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:56:34 Sistema O item 0271 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:56:34 Sistema O item 0272 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:56:34 Sistema O item 0273 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:56:34 Sistema O item 0274 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:56:34 Sistema O item 0275 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:56:34 Sistema O item 0276 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:56:34 Sistema O item 0278 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:56:34 Sistema O item 0279 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:56:44 Sistema O item 0282 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:56:44 Sistema O item 0283 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:56:44 Sistema O item 0285 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:56:44 Sistema O item 0286 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:56:44 Sistema O item 0287 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:56:44 Sistema O item 0290 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:56:45 Sistema O item 0284 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

01/09/2022 - 10:56:45 Sistema O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 0,300 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0284 até 01/09/2022 às 11:01:44.

01/09/2022 - 10:56:56 Sistema O item 0277 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:57:00 Sistema O item 0280 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:57:12 Sistema O item 0281 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

01/09/2022 - 10:57:12 Sistema O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 0,500 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0281 até 01/09/2022 às 11:02:11.

01/09/2022 - 10:57:17 Sistema O item 0289 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:58:17 Sistema O item 0288 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:59:21 Sistema O item 0291 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:59:21 Sistema O item 0292 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:59:21 Sistema O item 0294 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:59:21 Sistema O item 0295 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:59:21 Sistema O item 0300 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:59:30 Sistema O item 0301 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:59:42 Sistema O item 0293 foi encerrado.

01/09/2022 - 10:59:45 Sistema O item 0302 foi encerrado.

01/09/2022 - 11:00:30 Sistema O item 0267 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

01/09/2022 - 11:00:30 Sistema O item 0267 foi encerrado.

01/09/2022 - 11:01:06 Sistema O item 0296 foi encerrado.

01/09/2022 - 11:01:15 Sistema O item 0201 foi encerrado.

01/09/2022 - 11:01:15 Sistema O item 0299 foi encerrado.

01/09/2022 - 11:01:46 Sistema O item 0284 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

01/09/2022 - 11:01:46 Sistema O item 0284 foi encerrado.

01/09/2022 - 11:01:52 Sistema O item 0297 foi encerrado.

01/09/2022 - 11:02:16 Sistema O item 0281 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

01/09/2022 - 11:02:16 Sistema O item 0281 foi encerrado.

01/09/2022 - 11:15:52 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informo que o devido licitante que ofertar lances INEXEQUIVEIS nos devidos
ITENS desse certame, será aberto uma DILIGÊNCIA para então o mesmo comprovar que os produtos
poderão ser entregues a ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, através de planilhas orçamentarias e notas FISCAIS
onde por sua vez deverá constar que o valor comprado e menor que o valor de lance no certame. Pois se o
mesmo não conseguir será PENALISADO DE ACORDO COM A LEI 8666/93, e
INABILITADO/DESCLASSIFICADO.

01/09/2022 - 11:27:16 Sistema O item 0298 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.
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01/09/2022 - 11:27:16 Sistema O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 14,030 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0298 até 01/09/2022 às 11:32:15.

01/09/2022 - 11:27:42 Sistema O item 0298 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 14,010.

01/09/2022 - 11:27:42 Sistema O item 0298 foi encerrado.

01/09/2022 - 11:38:07 Sistema O item 0192 foi encerrado.

01/09/2022 - 11:38:52 Sistema Desempate realizado para o item 0019 tem como vencedor o fornecedor com token 11

01/09/2022 - 11:38:52 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 11, 18

01/09/2022 - 11:38:52 Sistema O item 0019 foi encerrado.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0001 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,050.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0002 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 4,033.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0003 teve como arrematante C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA - EPP/SS com lance de R$ 2,500.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0004 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,340.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0005 teve como arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$
0,950.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0006 teve como arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$
0,950.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0007 teve como arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$
0,060.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0008 teve como arrematante EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
- EPP/SS com lance de R$ 3,280.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0009 teve como arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$
0,390.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0010 teve como arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$
0,630.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0011 teve como arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$
1,220.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0012 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,050.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0013 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,240.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0014 teve como arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$
0,120.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0015 teve como arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$
0,160.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0016 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 16,120.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0017 teve como arrematante A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALAR - LTDA - EPP/SS com lance de R$ 3,000.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0018 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 4,610.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0019 teve como arrematante EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
- EPP/SS com lance de R$ 0,130.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0020 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,030.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0021 teve como arrematante EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
- EPP/SS com lance de R$ 1,590.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0022 teve como arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$
0,700.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0023 teve como arrematante C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA - EPP/SS com lance de R$ 10,200.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0024 teve como arrematante BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME com
lance de R$ 0,880.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0025 teve como arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$
9,000.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0026 teve como arrematante D.L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
Ltda/Eireli com lance de R$ 8,450.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0027 teve como arrematante D.L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
Ltda/Eireli com lance de R$ 8,250.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0028 teve como arrematante F Cardoso & Cia Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 8,990.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0029 teve como arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$
0,040.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0030 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,070.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0031 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,160.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0032 teve como arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$
1,300.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0033 teve como arrematante EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
- EPP/SS com lance de R$ 1,290.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0034 teve como arrematante 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME com
lance de R$ 567,000.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0035 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,170.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0036 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 2,740.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0037 teve como arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$
1,300.
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01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0038 teve como arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda - Ltda/Eireli com
lance de R$ 2,660.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0039 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 1,540.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0040 teve como arrematante C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA - EPP/SS com lance de R$ 5,650.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0041 teve como arrematante MCW Produtos Medicos e Hospitalares - Ltda/Eireli com lance de R$
0,030.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0042 teve como arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$
0,050.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0043 teve como arrematante DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI - MEI
com lance de R$ 0,209.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0044 teve como arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$
0,500.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0045 teve como arrematante CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME com lance de R$ 0,150.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0046 teve como arrematante CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME com lance de R$ 1,000.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0047 teve como arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda - Ltda/Eireli com
lance de R$ 0,130.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0048 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,110.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0049 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,270.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0050 teve como arrematante EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
- EPP/SS com lance de R$ 2,420.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0051 teve como arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$
0,130.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0052 teve como arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$
0,250.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0053 teve como arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$
0,120.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0054 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 5,870.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0055 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,420.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0056 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 4,350.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0057 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 3,150.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0058 teve como arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$
0,300.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0059 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 5,390.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0060 teve como arrematante ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,490.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0061 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,170.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0062 teve como arrematante CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,430.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0063 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,360.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0064 teve como arrematante C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA - EPP/SS com lance de R$ 2,800.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0065 teve como arrematante 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME com
lance de R$ 2,340.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0066 teve como arrematante 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME com
lance de R$ 1,870.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0067 teve como arrematante 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME com
lance de R$ 2,500.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0068 teve como arrematante GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares
Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,090.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0069 teve como arrematante CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,050.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0070 teve como arrematante C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA - EPP/SS com lance de R$ 0,500.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0071 teve como arrematante F Cardoso & Cia Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 1,460.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0072 teve como arrematante 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME com
lance de R$ 1,070.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0073 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 2,890.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0074 teve como arrematante F Cardoso & Cia Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,070.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0075 teve como arrematante MCW Produtos Medicos e Hospitalares - Ltda/Eireli com lance de R$
0,220.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0076 teve como arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$
1,700.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0077 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,180.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0078 teve como arrematante 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME com
lance de R$ 1,800.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0079 teve como arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$
0,300.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0080 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 4,160.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0081 teve como arrematante ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA - ME com lance de R$ 0,470.
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01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0082 teve como arrematante ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA - ME com lance de R$ 0,570.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0083 teve como arrematante 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME com
lance de R$ 2,990.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0084 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 6,630.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0085 teve como arrematante MCW Produtos Medicos e Hospitalares - Ltda/Eireli com lance de R$
0,100.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0086 teve como arrematante MCW Produtos Medicos e Hospitalares - Ltda/Eireli com lance de R$
0,100.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0087 teve como arrematante ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA - ME com lance de R$ 0,580.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0088 teve como arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$
0,090.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0089 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,690.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0090 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 1,450.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0091 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 7,000.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0092 teve como arrematante GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares
Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$ 3,150.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0093 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 1,450.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0094 teve como arrematante D.L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
Ltda/Eireli com lance de R$ 3,490.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0095 teve como arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME -
Ltda/Eireli com lance de R$ 8,990.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0096 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,140.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0097 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 2,250.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0098 teve como arrematante 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME com
lance de R$ 0,130.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0099 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,270.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0100 teve como arrematante CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,100.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0101 teve como arrematante EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
- EPP/SS com lance de R$ 6,180.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0102 teve como arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME -
Ltda/Eireli com lance de R$ 0,640.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0103 teve como arrematante DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI - MEI
com lance de R$ 1,389.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0104 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,550.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0105 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,320.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0106 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,940.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0107 teve como arrematante D.L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
Ltda/Eireli com lance de R$ 4,640.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0108 teve como arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$
9,100.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0109 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 2,840.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0110 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 1,230.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0111 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,050.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0112 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,810.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0113 teve como arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$
1,250.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0114 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 1,170.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0115 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,120.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0116 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,320.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0117 teve como arrematante 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME com
lance de R$ 1,400.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0118 teve como arrematante R C Zagallo Marques & Cia Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 2,850.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0119 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 1,290.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0120 teve como arrematante ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA - ME com lance de R$ 12,480.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0121 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,332.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0122 teve como arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME -
Ltda/Eireli com lance de R$ 9,280.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0123 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 16,987.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0124 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,189.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0125 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 47,850.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0126 teve como arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$
0,100.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0127 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 2,847.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0128 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,190.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0129 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 4,688.
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01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0130 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 2,628.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0131 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 1,442.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0132 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,474.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0133 teve como arrematante EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
- EPP/SS com lance de R$ 11,980.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0134 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 6,900.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0135 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 259,800.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0136 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 245,000.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0137 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 1,091.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0138 teve como arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$
0,070.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0139 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,588.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0140 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,450.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0141 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,540.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0142 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 3,850.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0143 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,240.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0144 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 4,830.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0145 teve como arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME -
Ltda/Eireli com lance de R$ 13,990.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0146 teve como arrematante EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
- EPP/SS com lance de R$ 5,830.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0147 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,578.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0148 teve como arrematante F Cardoso & Cia Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,300.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0149 teve como arrematante F Cardoso & Cia Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,070.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0150 teve como arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$
3,290.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0151 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,150.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0152 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,210.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0153 teve como arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$
0,200.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0154 teve como arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$
269,000.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0155 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,389.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0156 teve como arrematante EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
- EPP/SS com lance de R$ 2,010.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0157 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 5,513.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0158 teve como arrematante Estratti Vegetali Farmacia e Manipulação Eireli - ME com lance de R$
1,000.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0159 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,500.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0160 teve como arrematante F Cardoso & Cia Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,720.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0161 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 9,822.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0162 teve como arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$
9,190.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0163 teve como arrematante ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA - ME com lance de R$ 2,470.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0164 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,635.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0165 teve como arrematante ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA - ME com lance de R$ 9,900.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0166 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,616.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0167 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,465.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0168 teve como arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda - Ltda/Eireli com
lance de R$ 0,240.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0169 teve como arrematante C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA - EPP/SS com lance de R$
267,480.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0170 teve como arrematante C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA - EPP/SS com lance de R$
287,500.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0171 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,110.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0172 teve como arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$
1,110.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0173 teve como arrematante MCW Produtos Medicos e Hospitalares - Ltda/Eireli com lance de R$
0,070.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0174 teve como arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$
3,280.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0175 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 1,736.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0176 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,040.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0177 teve como arrematante EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
- EPP/SS com lance de R$ 10,270.
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01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0178 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 1,423.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0179 teve como arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$
0,100.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0180 teve como arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME -
Ltda/Eireli com lance de R$ 0,170.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0181 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 11,130.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0182 teve como arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$
0,150.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0183 teve como arrematante 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME com
lance de R$ 0,340.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0184 teve como arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME -
Ltda/Eireli com lance de R$ 5,490.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0185 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 2,600.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0186 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 22,470.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0187 teve como arrematante F Cardoso & Cia Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,100.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0188 teve como arrematante F Cardoso & Cia Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,130.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0189 teve como arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$
0,130.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0190 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 4,100.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0191 teve como arrematante F Cardoso & Cia Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 2,040.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0192 teve como arrematante EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
- EPP/SS com lance de R$ 4,730.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0193 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 2,330.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0194 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 7,290.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0195 teve como arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$
0,650.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0196 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 4,100.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0197 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 8,920.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0198 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,100.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0199 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,265.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0200 teve como arrematante CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 1,210.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0201 teve como arrematante CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 44,500.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0202 teve como arrematante C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA - EPP/SS com lance de R$ 54,660.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0203 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 1,860.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0204 teve como arrematante Estratti Vegetali Farmacia e Manipulação Eireli - ME com lance de R$
6,000.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0205 teve como arrematante 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME com
lance de R$ 29,990.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0206 teve como arrematante 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME com
lance de R$ 6,990.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0207 teve como arrematante EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
- EPP/SS com lance de R$ 0,350.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0208 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 2,249.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0209 teve como arrematante DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI - MEI
com lance de R$ 3,560.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0210 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,284.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0211 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 4,431.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0212 teve como arrematante C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA - EPP/SS com lance de R$ 8,350.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0213 teve como arrematante GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares
Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,080.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0214 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,100.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0215 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 11,017.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0216 teve como arrematante MCW Produtos Medicos e Hospitalares - Ltda/Eireli com lance de R$
0,110.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0217 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,130.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0218 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 1,138.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0219 teve como arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$
15,000.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0220 teve como arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$
7,120.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0221 teve como arrematante ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA - ME com lance de R$ 13,500.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0222 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 1,537.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0223 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 1,945.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0224 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,150.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0225 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,320.
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01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0226 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,540.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0227 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 4,160.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0228 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 4,678.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0229 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 38,434.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0230 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,190.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0231 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 5,310.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0232 teve como arrematante GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares
Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$ 1,720.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0233 teve como arrematante GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares
Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$ 1,800.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0234 teve como arrematante 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME com
lance de R$ 4,990.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0235 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 1,954.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0236 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 20,640.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0237 teve como arrematante ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA - ME com lance de R$ 13,490.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0238 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 33,980.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0239 teve como arrematante CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,040.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0240 teve como arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$
1,080.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0241 teve como arrematante F Cardoso & Cia Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,450.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0242 teve como arrematante F Cardoso & Cia Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,210.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0243 teve como arrematante C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA - EPP/SS com lance de R$ 3,310.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0244 teve como arrematante ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA - ME com lance de R$ 1,080.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0245 teve como arrematante EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
- EPP/SS com lance de R$ 0,340.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0246 teve como arrematante EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
- EPP/SS com lance de R$ 6,480.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0247 teve como arrematante Estratti Vegetali Farmacia e Manipulação Eireli - ME com lance de R$
0,550.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0248 teve como arrematante Estratti Vegetali Farmacia e Manipulação Eireli - ME com lance de R$
0,650.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0249 teve como arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda - Ltda/Eireli com
lance de R$ 0,080.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0250 teve como arrematante Estratti Vegetali Farmacia e Manipulação Eireli - ME com lance de R$
0,200.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0251 teve como arrematante C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA - EPP/SS com lance de R$ 15,470.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0252 teve como arrematante D.L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
Ltda/Eireli com lance de R$ 0,160.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0253 teve como arrematante F Cardoso & Cia Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 5,050.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0254 teve como arrematante F Cardoso & Cia Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 8,680.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0255 teve como arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$
0,560.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0256 teve como arrematante F Cardoso & Cia Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 5,510.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0257 teve como arrematante F Cardoso & Cia Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 6,620.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0258 teve como arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$
0,370.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0259 teve como arrematante ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA - ME com lance de R$ 0,490.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0260 teve como arrematante MCW Produtos Medicos e Hospitalares - Ltda/Eireli com lance de R$
0,260.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0261 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,250.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0262 teve como arrematante F Cardoso & Cia Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,080.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0263 teve como arrematante ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA - ME com lance de R$ 1,890.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0264 teve como arrematante EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
- EPP/SS com lance de R$ 0,990.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0265 teve como arrematante D.L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
Ltda/Eireli com lance de R$ 0,160.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0266 teve como arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda - Ltda/Eireli com
lance de R$ 3,500.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0267 teve como arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME -
Ltda/Eireli com lance de R$ 5,440.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0268 teve como arrematante ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,799.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0269 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,210.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0270 teve como arrematante R C Zagallo Marques & Cia Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,110.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0271 teve como arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$
0,110.
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01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0272 teve como arrematante GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares
Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$ 2,600.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0273 teve como arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$
0,290.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0274 teve como arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$
0,160.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0275 teve como arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$
0,070.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0276 teve como arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$
0,110.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0277 teve como arrematante A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALAR - LTDA - EPP/SS com lance de R$ 0,300.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0278 teve como arrematante GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares
Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,030.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0279 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,280.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0280 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 4,730.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0281 teve como arrematante CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,480.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0282 teve como arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$
0,720.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0283 teve como arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$
0,140.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0284 teve como arrematante D.L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
Ltda/Eireli com lance de R$ 0,290.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0285 teve como arrematante CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,200.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0286 teve como arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$
0,200.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0287 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,340.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0288 teve como arrematante D.L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
Ltda/Eireli com lance de R$ 0,090.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0289 teve como arrematante A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALAR - LTDA - EPP/SS com lance de R$ 1,050.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0290 teve como arrematante CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,080.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0291 teve como arrematante GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares
Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$ 16,200.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0292 teve como arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$
0,200.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0293 teve como arrematante GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares
Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$ 3,100.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0294 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 2,150.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0295 teve como arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$
0,630.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0296 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,400.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0297 teve como arrematante A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALAR - LTDA - EPP/SS com lance de R$ 1,000.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0298 teve como arrematante ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA - ME com lance de R$ 14,010.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0299 teve como arrematante D.L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
Ltda/Eireli com lance de R$ 1,950.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0300 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 4,490.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0301 teve como arrematante HM CIRURGICALTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,180.

01/09/2022 - 11:39:01 Sistema O item 0302 teve como arrematante ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA - ME com lance de R$ 0,940.

01/09/2022 - 11:39:12 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

01/09/2022 - 11:41:33 F. D.L HOSPITALAR DI... Negociação Item 0026: Boa tarde Sr. Pregoeiro já estamos em nosso melhor preço. Gratos.

01/09/2022 - 11:41:43 F. D.L HOSPITALAR DI... Negociação Item 0027: Boa tarde Sr. Pregoeiro já estamos em nosso melhor preço. Gratos.

01/09/2022 - 11:41:57 F. Profarm Com. de ... Negociação Item 0005: Bom dia Senhor Pregoeiro, estamos no nosso menor preço.

01/09/2022 - 11:42:04 F. Profarm Com. de ... Negociação Item 0006: Bom dia Senhor Pregoeiro, estamos no nosso menor preço.

01/09/2022 - 11:42:10 F. Profarm Com. de ... Negociação Item 0007: Bom dia Senhor Pregoeiro, estamos no nosso menor preço.

01/09/2022 - 11:42:15 F. D.L HOSPITALAR DI... Negociação Item 0094: Boa tarde Sr. Pregoeiro já estamos em nosso melhor preço. Gratos.

01/09/2022 - 11:42:16 F. Profarm Com. de ... Negociação Item 0009: Bom dia Senhor Pregoeiro, estamos no nosso menor preço.

01/09/2022 - 11:42:20 F. HM CIRURGICALTDA Negociação Item 0001: Boa tarde Sr. Pregoeiro já estamos em nosso melhor preço para todos os itens
ganhos!

01/09/2022 - 11:42:22 F. Profarm Com. de ... Negociação Item 0010: Bom dia Senhor Pregoeiro, estamos no nosso menor preço.

01/09/2022 - 11:42:39 F. Profarm Com. de ... Negociação Item 0011: Bom dia Senhor Pregoeiro, estamos no nosso menor preço.

01/09/2022 - 11:42:39 F. D.L HOSPITALAR DI... Negociação Item 0107: Boa tarde Sr. Pregoeiro já estamos em nosso melhor preço. Gratos.

01/09/2022 - 11:42:40 F. HM CIRURGICALTDA Negociação Item 0002: Boa tarde Sr. Pregoeiro já estamos em nosso melhor preço para todos os itens
ganhos!

01/09/2022 - 11:42:44 F. HM CIRURGICALTDA Negociação Item 0004: Boa tarde Sr. Pregoeiro já estamos em nosso melhor preço para todos os itens
ganhos!
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01/09/2022 - 11:42:50 F. Profarm Com. de ... Negociação Item 0014: Bom dia Senhor Pregoeiro, estamos no nosso menor preço.

01/09/2022 - 11:42:57 F. Profarm Com. de ... Negociação Item 0015: Bom dia Senhor Pregoeiro, estamos no nosso menor preço.

01/09/2022 - 11:43:11 F. Profarm Com. de ... Negociação Item 0022: Bom dia Senhor Pregoeiro, estamos no nosso menor preço.

01/09/2022 - 11:43:17 F. Profarm Com. de ... Negociação Item 0025: Bom dia Senhor Pregoeiro, estamos no nosso menor preço.

01/09/2022 - 11:43:23 F. Profarm Com. de ... Negociação Item 0029: Bom dia Senhor Pregoeiro, estamos no nosso menor preço.

01/09/2022 - 11:43:30 F. R C Zagallo Marqu... Negociação Item 0270: Bom dia, sr. Pregoeiro! Já estamos com nosso melhor valor para o referido item.

01/09/2022 - 11:43:33 F. D.L HOSPITALAR DI... Negociação Item 0252: Boa tarde Sr. Pregoeiro já estamos em nosso melhor preço. Gratos.

01/09/2022 - 11:43:34 F. Profarm Com. de ... Negociação Item 0032: Bom dia Senhor Pregoeiro, estamos no nosso menor preço.

01/09/2022 - 11:43:35 F. C. C. VIEIRA MOR... Negociação Item 0003: Bom dia! sr. pregoeiro, já estamos no nosso valor final.

01/09/2022 - 11:43:39 F. Profarm Com. de ... Negociação Item 0037: Bom dia Senhor Pregoeiro, estamos no nosso menor preço.

01/09/2022 - 11:43:49 F. C. C. VIEIRA MOR... Negociação Item 0023: Bom dia! sr. pregoeiro, já estamos no nosso valor final.

01/09/2022 - 11:44:02 F. C. C. VIEIRA MOR... Negociação Item 0040: Bom dia! sr. pregoeiro, já estamos no nosso valor final.

01/09/2022 - 11:44:29 F. C. C. VIEIRA MOR... Negociação Item 0064: Bom dia! sr. pregoeiro, já estamos no nosso valor final.

01/09/2022 - 11:44:35 F. C. C. VIEIRA MOR... Negociação Item 0070: Bom dia! sr. pregoeiro, já estamos no nosso valor final.

01/09/2022 - 11:44:40 F. EXEMPLARMED
COMER...

Negociação Item 0008: Bom dia, estamos em nossos mínimos em todos os itens

01/09/2022 - 11:44:51 F. HM CIRURGICALTDA Negociação Item 0012: Boa tarde Sr. Pregoeiro já estamos em nosso melhor preço para todos os itens
ganhos!

01/09/2022 - 11:44:54 Sistema O fornecedor EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA enviou uma nova
proposta readequada.

01/09/2022 - 11:44:57 F. HM CIRURGICALTDA Negociação Item 0013: Boa tarde Sr. Pregoeiro já estamos em nosso melhor preço para todos os itens
ganhos!

01/09/2022 - 11:45:00 F. Profarm Com. de ... Negociação Item 0042: Bom dia Senhor Pregoeiro, estamos no nosso menor preço.

01/09/2022 - 11:45:05 F. Profarm Com. de ... Negociação Item 0044: Bom dia Senhor Pregoeiro, estamos no nosso menor preço.

01/09/2022 - 11:45:15 F. C. C. VIEIRA MOR... Negociação Item 0169: Bom dia! sr. pregoeiro, já estamos no nosso valor final.

01/09/2022 - 11:45:20 F. Profarm Com. de ... Negociação Item 0051: Bom dia Senhor Pregoeiro, estamos no nosso menor preço.

01/09/2022 - 11:45:21 F. C. C. VIEIRA MOR... Negociação Item 0170: Bom dia! sr. pregoeiro, já estamos no nosso valor final.

01/09/2022 - 11:45:25 F. Profarm Com. de ... Negociação Item 0052: Bom dia Senhor Pregoeiro, estamos no nosso menor preço.

01/09/2022 - 11:45:26 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA enviou uma nova proposta readequada.

01/09/2022 - 11:45:29 F. Profarm Com. de ... Negociação Item 0053: Bom dia Senhor Pregoeiro, estamos no nosso menor preço.

01/09/2022 - 11:45:37 F. Profarm Com. de ... Negociação Item 0058: Bom dia Senhor Pregoeiro, estamos no nosso menor preço.

01/09/2022 - 11:45:44 F. C. C. VIEIRA MOR... Negociação Item 0202: Bom dia! sr. pregoeiro, já estamos no nosso valor final.

01/09/2022 - 11:45:57 F. C. C. VIEIRA MOR... Negociação Item 0212: Bom dia! sr. pregoeiro, já estamos no nosso valor final.

01/09/2022 - 11:46:05 F. Profarm Com. de ... Negociação Item 0076: Bom dia Senhor Pregoeiro, estamos no nosso menor preço.

01/09/2022 - 11:46:11 F. Profarm Com. de ... Negociação Item 0079: Bom dia Senhor Pregoeiro, estamos no nosso menor preço.

01/09/2022 - 11:46:17 F. HM CIRURGICALTDA Negociação Item 0039: Boa tarde Sr. Pregoeiro já estamos em nosso melhor preço para todos os itens
ganhos!

01/09/2022 - 11:46:19 F. C. C. VIEIRA MOR... Negociação Item 0243: Bom dia! sr. pregoeiro, já estamos no nosso valor final.

01/09/2022 - 11:46:20 F. Profarm Com. de ... Negociação Item 0088: Bom dia Senhor Pregoeiro, estamos no nosso menor preço.

01/09/2022 - 11:46:24 F. HM CIRURGICALTDA Negociação Item 0036: Boa tarde Sr. Pregoeiro já estamos em nosso melhor preço para todos os itens
ganhos!

01/09/2022 - 11:46:27 F. C. C. VIEIRA MOR... Negociação Item 0251: Bom dia! sr. pregoeiro, já estamos no nosso valor final.

01/09/2022 - 11:46:29 F. HM CIRURGICALTDA Negociação Item 0031: Boa tarde Sr. Pregoeiro já estamos em nosso melhor preço para todos os itens
ganhos!

01/09/2022 - 11:46:31 F. Profarm Com. de ... Negociação Item 0108: Bom dia Senhor Pregoeiro, estamos no nosso menor preço.

01/09/2022 - 11:46:45 F. Profarm Com. de ... Negociação Item 0113: Bom dia Senhor Pregoeiro, estamos no nosso menor preço.

01/09/2022 - 11:46:54 F. Profarm Com. de ... Negociação Item 0126: Bom dia Senhor Pregoeiro, estamos no nosso menor preço.

01/09/2022 - 11:47:03 F. Profarm Com. de ... Negociação Item 0138: Bom dia Senhor Pregoeiro, estamos no nosso menor preço.

01/09/2022 - 11:47:04 Sistema O fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR - LTDA
enviou uma nova proposta readequada.

01/09/2022 - 11:47:11 F. Profarm Com. de ... Negociação Item 0150: Bom dia Senhor Pregoeiro, estamos no nosso menor preço.

01/09/2022 - 11:47:20 F. Profarm Com. de ... Negociação Item 0153: Bom dia Senhor Pregoeiro, estamos no nosso menor preço.

01/09/2022 - 11:47:25 F. Profarm Com. de ... Negociação Item 0154: Bom dia Senhor Pregoeiro, estamos no nosso menor preço.

01/09/2022 - 11:47:36 F. Profarm Com. de ... Negociação Item 0162: Bom dia Senhor Pregoeiro, estamos no nosso menor preço.

01/09/2022 - 11:47:39 Sistema O fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR - LTDA
enviou uma nova proposta readequada.

01/09/2022 - 11:47:43 F. Profarm Com. de ... Negociação Item 0172: Bom dia Senhor Pregoeiro, estamos no nosso menor preço.

01/09/2022 - 11:47:47 Sistema O fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR - LTDA
enviou uma nova proposta readequada.

01/09/2022 - 11:47:48 F. Profarm Com. de ... Negociação Item 0174: Bom dia Senhor Pregoeiro, estamos no nosso menor preço.

01/09/2022 - 11:47:56 F. Profarm Com. de ... Negociação Item 0179: Bom dia Senhor Pregoeiro, estamos no nosso menor preço.

01/09/2022 - 11:48:04 F. Profarm Com. de ... Negociação Item 0182: Bom dia Senhor Pregoeiro, estamos no nosso menor preço.
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01/09/2022 - 11:48:06 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: O sistema permanecerá ativo. No entanto, entre 11:30 e 13:30 horas,
permanecerá sem a inclusão de eventos por parte deste pregoeiro para que possamos ter um intervalo para
o almoço.

01/09/2022 - 11:48:19 F. Profarm Com. de ... Negociação Item 0189: Bom dia Senhor Pregoeiro, estamos no nosso menor preço.

01/09/2022 - 11:48:42 F. Profarm Com. de ... Negociação Item 0195: Bom dia Senhor Pregoeiro, estamos no nosso menor preço.

01/09/2022 - 11:48:56 F. Profarm Com. de ... Negociação Item 0219: Bom dia Senhor Pregoeiro, estamos no nosso menor preço.

01/09/2022 - 11:49:01 F. Profarm Com. de ... Negociação Item 0220: Bom dia Senhor Pregoeiro, estamos no nosso menor preço.

01/09/2022 - 11:49:13 F. Profarm Com. de ... Negociação Item 0240: Bom dia Senhor Pregoeiro, estamos no nosso menor preço.

01/09/2022 - 11:49:23 F. Profarm Com. de ... Negociação Item 0255: Bom dia Senhor Pregoeiro, estamos no nosso menor preço.

01/09/2022 - 11:49:24 F. R C Zagallo Marqu... Negociação Item 0118: Bom dia, sr. Pregoeiro! Já estamos com nosso melhor valor para o referido item.

01/09/2022 - 11:49:31 F. Profarm Com. de ... Negociação Item 0258: Bom dia Senhor Pregoeiro, estamos no nosso menor preço.

01/09/2022 - 11:49:46 F. Profarm Com. de ... Negociação Item 0271: Bom dia Senhor Pregoeiro, estamos no nosso menor preço.

01/09/2022 - 11:49:51 F. Profarm Com. de ... Negociação Item 0273: Bom dia Senhor Pregoeiro, estamos no nosso menor preço.

01/09/2022 - 11:50:02 F. Profarm Com. de ... Negociação Item 0274: Bom dia Senhor Pregoeiro, estamos no nosso menor preço.

01/09/2022 - 11:50:08 F. Profarm Com. de ... Negociação Item 0275: Bom dia Senhor Pregoeiro, estamos no nosso menor preço.

01/09/2022 - 11:50:15 F. Profarm Com. de ... Negociação Item 0276: Bom dia Senhor Pregoeiro, estamos no nosso menor preço.

01/09/2022 - 11:50:20 F. Estratti Vegetali... Negociação Item 0158: Sr Pregoeiro bom dia estamos com os nossos melhores valores para os itens
158,204,247,248,250 do processo 9/2022-052FMS. peço quepor favor aceite nossa proposta ja reduzimos o
maximo possivel na fase de lances

01/09/2022 - 11:50:59 F. Profarm Com. de ... Negociação Item 0282: Bom dia Senhor Pregoeiro, estamos no nosso menor preço.

01/09/2022 - 11:51:04 F. Profarm Com. de ... Negociação Item 0283: Bom dia Senhor Pregoeiro, estamos no nosso menor preço.

01/09/2022 - 11:51:08 F. Profarm Com. de ... Negociação Item 0286: Bom dia Senhor Pregoeiro, estamos no nosso menor preço.

01/09/2022 - 11:51:16 F. Profarm Com. de ... Negociação Item 0292: Bom dia Senhor Pregoeiro, estamos no nosso menor preço.

01/09/2022 - 11:51:21 F. Profarm Com. de ... Negociação Item 0295: Bom dia Senhor Pregoeiro, estamos no nosso menor preço.

01/09/2022 - 11:51:25 F. ZAFRA DISTRIBUIDO... Negociação Item 0268: Bom dia! Já estamos nos nossos melhores valores.

01/09/2022 - 11:51:45 F. ZAFRA DISTRIBUIDO... Negociação Item 0060: Bom dia! Já estamos nos nossos melhores valores.

01/09/2022 - 11:51:46 F. BIOMED DISTRIBUID... Negociação Item 0024: Bom dia, Sr. Pregoeiro ja estamos no nosso melhor valor para o item.

01/09/2022 - 11:53:54 Sistema O fornecedor R C Zagallo Marques & Cia Ltda enviou uma nova proposta readequada.

01/09/2022 - 11:54:16 Sistema O fornecedor R C Zagallo Marques & Cia Ltda enviou uma nova proposta readequada.

01/09/2022 - 11:54:18 F. F Cardoso & Cia Ltda Negociação Item 0028: Bom dia Sr. Estamos no valor mínimo para o item. Agradecemos a compreensão.

01/09/2022 - 11:54:47 F. F Cardoso & Cia Ltda Negociação Item 0071: Bom dia Sr. Estamos no valor mínimo para o item. Agradecemos a compreensão.

01/09/2022 - 11:54:53 F. F Cardoso & Cia Ltda Negociação Item 0074: Bom dia Sr. Estamos no valor mínimo para o item. Agradecemos a compreensão.

01/09/2022 - 11:55:22 F. F Cardoso & Cia Ltda Negociação Item 0148: Bom dia Sr. Estamos no valor mínimo para o item. Agradecemos a compreensão.

01/09/2022 - 11:55:34 F. F Cardoso & Cia Ltda Negociação Item 0149: Bom dia Sr. Estamos no valor mínimo para o item. Agradecemos a compreensão.

01/09/2022 - 11:55:48 F. F Cardoso & Cia Ltda Negociação Item 0160: Bom dia Sr. Estamos no valor mínimo para o item. Agradecemos a compreensão.

01/09/2022 - 11:57:42 Sistema O fornecedor ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA enviou
uma nova proposta readequada.

01/09/2022 - 11:57:50 Sistema O fornecedor Estratti Vegetali Farmacia e Manipulação Eireli enviou uma nova proposta readequada.

01/09/2022 - 11:58:00 Sistema O fornecedor ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA enviou
uma nova proposta readequada.

01/09/2022 - 11:58:06 Sistema O fornecedor BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI enviou uma nova proposta
readequada.

01/09/2022 - 11:58:08 Sistema O fornecedor Estratti Vegetali Farmacia e Manipulação Eireli enviou uma nova proposta readequada.

01/09/2022 - 11:58:21 Sistema O fornecedor Estratti Vegetali Farmacia e Manipulação Eireli enviou uma nova proposta readequada.

01/09/2022 - 11:58:35 Sistema O fornecedor Estratti Vegetali Farmacia e Manipulação Eireli enviou uma nova proposta readequada.

01/09/2022 - 11:58:47 Sistema O fornecedor Estratti Vegetali Farmacia e Manipulação Eireli enviou uma nova proposta readequada.

01/09/2022 - 11:58:49 Sistema O fornecedor D.L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA enviou uma nova proposta
readequada.

01/09/2022 - 11:59:30 F. F Cardoso & Cia Ltda Negociação Item 0187: Boa tarde Sr. Estamos no valor mínimo para o item. Agradecemos a compreensão.

01/09/2022 - 11:59:35 F. F Cardoso & Cia Ltda Negociação Item 0188: Bom dia Sr. Estamos no valor mínimo para o item. Agradecemos a compreensão.

01/09/2022 - 11:59:41 F. F Cardoso & Cia Ltda Negociação Item 0191: Bom dia Sr. Estamos no valor mínimo para o item. Agradecemos a compreensão.

01/09/2022 - 11:59:57 F. F Cardoso & Cia Ltda Negociação Item 0241: Bom dia Sr. Estamos no valor mínimo para o item. Agradecemos a compreensão.

01/09/2022 - 12:00:03 F. F Cardoso & Cia Ltda Negociação Item 0242: Bom dia Sr. Estamos no valor mínimo para o item. Agradecemos a compreensão.

01/09/2022 - 12:00:08 Sistema O fornecedor D.L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA enviou uma nova proposta
readequada.

01/09/2022 - 12:00:11 F. F Cardoso & Cia Ltda Negociação Item 0253: Bom dia Sr. Estamos no valor mínimo para o item. Agradecemos a compreensão.

01/09/2022 - 12:00:19 F. F Cardoso & Cia Ltda Negociação Item 0254: Bom dia Sr. Estamos no valor mínimo para o item. Agradecemos a compreensão.

01/09/2022 - 12:00:27 F. F Cardoso & Cia Ltda Negociação Item 0256: Bom dia Sr. Estamos no valor mínimo para o item. Agradecemos a compreensão.

01/09/2022 - 12:00:33 F. F Cardoso & Cia Ltda Negociação Item 0257: Bom dia Sr. Estamos no valor mínimo para o item. Agradecemos a compreensão.

01/09/2022 - 12:00:43 F. F Cardoso & Cia Ltda Negociação Item 0262: Bom dia Sr. Estamos no valor mínimo para o item. Agradecemos a compreensão.

01/09/2022 - 12:00:51 Sistema O fornecedor D.L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA enviou uma nova proposta
readequada.
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01/09/2022 - 12:00:51 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. enviou uma nova proposta readequada.

01/09/2022 - 12:00:53 Sistema O fornecedor D.L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA enviou uma nova proposta
readequada.

01/09/2022 - 12:00:55 Sistema O fornecedor D.L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA enviou uma nova proposta
readequada.

01/09/2022 - 12:01:49 Sistema O fornecedor F Cardoso & Cia Ltda enviou uma nova proposta readequada.

01/09/2022 - 12:02:23 Sistema O fornecedor D.L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA enviou uma nova proposta
readequada.

01/09/2022 - 12:03:08 Sistema O fornecedor D.L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA enviou uma nova proposta
readequada.

01/09/2022 - 12:03:34 Sistema O fornecedor D.L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA enviou uma nova proposta
readequada.

01/09/2022 - 12:04:07 Sistema O fornecedor D.L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA enviou uma nova proposta
readequada.

01/09/2022 - 12:04:28 Sistema O fornecedor D.L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA enviou uma nova proposta
readequada.

01/09/2022 - 12:08:39 Sistema O fornecedor EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA enviou uma nova
proposta readequada.

01/09/2022 - 12:15:27 Sistema O fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME enviou uma nova proposta
readequada.

01/09/2022 - 12:15:39 F. ALTAMED DISTRIBUI... Negociação Item 0095: Informo que para o item solicitado já estamos em nosso menor valor.

01/09/2022 - 12:15:50 F. ALTAMED DISTRIBUI... Negociação Item 0102: Informo que para o item solicitado já estamos em nosso menor valor.

01/09/2022 - 12:15:58 F. ALTAMED DISTRIBUI... Negociação Item 0122: Informo que para o item solicitado já estamos em nosso menor valor.

01/09/2022 - 12:16:07 F. ALTAMED DISTRIBUI... Negociação Item 0145: Informo que para o item solicitado já estamos em nosso menor valor.

01/09/2022 - 12:16:19 F. ALTAMED DISTRIBUI... Negociação Item 0180: Informo que para o item solicitado já estamos em nosso menor valor.

01/09/2022 - 12:16:27 F. ALTAMED DISTRIBUI... Negociação Item 0184: Informo que para o item solicitado já estamos em nosso menor valor.

01/09/2022 - 12:17:00 F. ALTAMED DISTRIBUI... Negociação Item 0267: Informo que para o item solicitado já estamos em nosso menor valor.

01/09/2022 - 12:17:16 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA enviou uma nova proposta readequada.

01/09/2022 - 12:45:24 Sistema O fornecedor CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA enviou uma nova proposta readequada.

01/09/2022 - 13:03:53 Sistema O fornecedor ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA enviou uma nova proposta readequada.

01/09/2022 - 13:04:16 F. ALMEIDA FARMACEUT... Negociação Item 0259: Boa tarde sr. pregoeiro (a) já estamos com nosso menor valor para o item.

01/09/2022 - 13:04:24 F. ALMEIDA FARMACEUT... Negociação Item 0263: Boa tarde sr. pregoeiro (a) já estamos com nosso menor valor para o item.

01/09/2022 - 13:04:32 F. ALMEIDA FARMACEUT... Negociação Item 0298: Boa tarde sr. pregoeiro (a) já estamos com nosso menor valor para o item.

01/09/2022 - 13:04:39 F. ALMEIDA FARMACEUT... Negociação Item 0302: Boa tarde sr. pregoeiro (a) já estamos com nosso menor valor para o item.

01/09/2022 - 13:04:53 F. ALMEIDA FARMACEUT... Negociação Item 0081: Boa tarde sr. pregoeiro (a) já estamos com nosso menor valor para o item.

01/09/2022 - 13:05:01 F. ALMEIDA FARMACEUT... Negociação Item 0082: Boa tarde sr. pregoeiro (a) já estamos com nosso menor valor para o item.

01/09/2022 - 13:05:07 F. ALMEIDA FARMACEUT... Negociação Item 0087: Boa tarde sr. pregoeiro (a) já estamos com nosso menor valor para o item.

01/09/2022 - 13:05:17 F. ALMEIDA FARMACEUT... Negociação Item 0120: Boa tarde sr. pregoeiro (a) já estamos com nosso menor valor para o item.

01/09/2022 - 13:05:24 F. ALMEIDA FARMACEUT... Negociação Item 0163: Boa tarde sr. pregoeiro (a) já estamos com nosso menor valor para o item.

01/09/2022 - 13:05:31 F. ALMEIDA FARMACEUT... Negociação Item 0165: Boa tarde sr. pregoeiro (a) já estamos com nosso menor valor para o item.

01/09/2022 - 13:05:44 F. ALMEIDA FARMACEUT... Negociação Item 0221: Boa tarde sr. pregoeiro (a) já estamos com nosso menor valor para o item.

01/09/2022 - 13:05:51 F. ALMEIDA FARMACEUT... Negociação Item 0237: Boa tarde sr. pregoeiro (a) já estamos com nosso menor valor para o item.

01/09/2022 - 13:05:58 F. ALMEIDA FARMACEUT... Negociação Item 0244: Boa tarde sr. pregoeiro (a) já estamos com nosso menor valor para o item.

01/09/2022 - 13:17:05 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA enviou uma nova proposta readequada.

01/09/2022 - 13:25:11 F. 3MED DISTRIBUIDOR... Negociação Item 0034: Boa tarde Sr. pregoeiro, estamos em nosso melhor valor.

01/09/2022 - 13:25:50 F. 3MED DISTRIBUIDOR... Negociação Item 0065: Boa tarde Sr. pregoeiro, estamos em nosso melhor valor.

01/09/2022 - 13:25:59 F. 3MED DISTRIBUIDOR... Negociação Item 0066: Boa tarde Sr. pregoeiro, estamos em nosso melhor valor.

01/09/2022 - 13:27:10 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA enviou uma nova proposta readequada.

01/09/2022 - 13:27:18 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA enviou uma nova proposta readequada.

01/09/2022 - 13:27:36 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA enviou uma nova proposta readequada.

01/09/2022 - 13:28:04 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. enviou uma nova proposta readequada.

01/09/2022 - 13:30:20 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA enviou uma nova proposta readequada.

01/09/2022 - 13:30:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA enviou uma nova proposta readequada.

01/09/2022 - 13:30:35 F. 3MED DISTRIBUIDOR... Negociação Item 0083: Boa tarde Sr. pregoeiro, estamos em nosso melhor valor para todos os itens.

01/09/2022 - 13:40:44 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Boa tarde, nesse exato momento está sendo analisado os devidos lances
referentes aos itens.

01/09/2022 - 13:41:11 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Fiquem atentos ao chat.

01/09/2022 - 13:41:36 Sistema O fornecedor EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA enviou uma nova
proposta readequada.

01/09/2022 - 13:41:45 Sistema O fornecedor EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA enviou uma nova
proposta readequada.

01/09/2022 - 13:41:58 Sistema O fornecedor EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA enviou uma nova
proposta readequada.
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01/09/2022 - 13:42:11 Sistema O fornecedor EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA enviou uma nova
proposta readequada.

01/09/2022 - 13:42:26 Sistema O fornecedor EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA enviou uma nova
proposta readequada.

01/09/2022 - 13:42:41 Sistema O fornecedor EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA enviou uma nova
proposta readequada.

01/09/2022 - 13:42:55 Sistema O fornecedor EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA enviou uma nova
proposta readequada.

01/09/2022 - 13:43:07 Sistema O fornecedor EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA enviou uma nova
proposta readequada.

01/09/2022 - 13:43:18 Sistema O fornecedor EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA enviou uma nova
proposta readequada.

01/09/2022 - 13:47:34 Sistema O fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME enviou uma nova proposta
readequada.

01/09/2022 - 13:47:56 Sistema O fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME enviou uma nova proposta
readequada.

01/09/2022 - 13:48:35 Sistema O fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME enviou uma nova proposta
readequada.

01/09/2022 - 13:48:55 Sistema O fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME enviou uma nova proposta
readequada.

01/09/2022 - 13:49:08 Sistema O fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME enviou uma nova proposta
readequada.

01/09/2022 - 13:49:27 Sistema O fornecedor C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA enviou uma nova proposta readequada.

01/09/2022 - 13:49:31 Sistema O fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME enviou uma nova proposta
readequada.

01/09/2022 - 13:50:20 Sistema O fornecedor C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA enviou uma nova proposta readequada.

01/09/2022 - 13:50:21 Sistema O fornecedor C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA enviou uma nova proposta readequada.

01/09/2022 - 13:50:36 Sistema O fornecedor C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA enviou uma nova proposta readequada.

01/09/2022 - 13:50:40 Sistema O fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME enviou uma nova proposta
readequada.

01/09/2022 - 13:51:04 Sistema O fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME enviou uma nova proposta
readequada.

01/09/2022 - 13:52:40 Sistema O fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME enviou uma nova proposta
readequada.

01/09/2022 - 13:53:06 Sistema O fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME enviou uma nova proposta
readequada.

01/09/2022 - 13:53:15 Sistema O fornecedor EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA enviou uma nova
proposta readequada.

01/09/2022 - 13:53:29 F. DMB - DISTRIBUIDO... Negociação Item 0043: Boa tarde Sr. Pregoeiro(a), estamos com o nosso melhor preço para este item

01/09/2022 - 13:53:44 Sistema O fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME enviou uma nova proposta
readequada.

01/09/2022 - 13:54:10 Sistema O fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME enviou uma nova proposta
readequada.

01/09/2022 - 13:54:22 Sistema O fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME enviou uma nova proposta
readequada.

01/09/2022 - 13:54:50 Sistema O fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME enviou uma nova proposta
readequada.

01/09/2022 - 14:00:22 Sistema O fornecedor DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI enviou uma nova proposta
readequada.

01/09/2022 - 14:00:52 Sistema O fornecedor DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI enviou uma nova proposta
readequada.

01/09/2022 - 14:01:03 Sistema O fornecedor DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI enviou uma nova proposta
readequada.

01/09/2022 - 14:09:04 Sistema O fornecedor C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA enviou uma nova proposta readequada.

01/09/2022 - 14:09:15 Sistema O fornecedor C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA enviou uma nova proposta readequada.

01/09/2022 - 14:09:40 Sistema O fornecedor C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA enviou uma nova proposta readequada.

01/09/2022 - 14:09:44 Sistema O fornecedor C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA enviou uma nova proposta readequada.

01/09/2022 - 14:10:03 Sistema O fornecedor C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA enviou uma nova proposta readequada.

01/09/2022 - 14:10:13 Sistema O fornecedor C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA enviou uma nova proposta readequada.

01/09/2022 - 14:10:28 Sistema O fornecedor C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA enviou uma nova proposta readequada.

01/09/2022 - 14:10:38 Sistema O fornecedor C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA enviou uma nova proposta readequada.

01/09/2022 - 14:13:42 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. enviou uma nova proposta readequada.

01/09/2022 - 14:14:15 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. enviou uma nova proposta readequada.

01/09/2022 - 14:14:23 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. enviou uma nova proposta readequada.

01/09/2022 - 14:14:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. enviou uma nova proposta readequada.

01/09/2022 - 14:14:40 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. enviou uma nova proposta readequada.

01/09/2022 - 14:14:54 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. enviou uma nova proposta readequada.

01/09/2022 - 14:15:01 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. enviou uma nova proposta readequada.
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01/09/2022 - 14:15:08 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. enviou uma nova proposta readequada.

01/09/2022 - 14:21:05 F. C. C. VIEIRA MOR... Negociação Item 0070: Boa tarde, Sr. Pregoeiro peso desistência do item 70, o mesmo foi dado lanche
equivocado, peso desculpa pelo acontecido e peso sua compreensão. Obrigada

01/09/2022 - 14:29:11 F. GOLDENPLUS - Comé... Negociação Item 0293: Boa tarde, solicito desclassificação para o item. Item cotado erroneamente. Pedimos
desculpas pelo ocorrido

01/09/2022 - 14:30:02 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA enviou uma nova proposta readequada.

01/09/2022 - 14:30:19 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA enviou uma nova proposta readequada.

01/09/2022 - 14:31:30 Sistema O fornecedor GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. enviou uma nova
proposta readequada.

01/09/2022 - 14:31:46 Sistema O fornecedor GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. enviou uma nova
proposta readequada.

01/09/2022 - 14:31:53 Sistema O fornecedor GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. enviou uma nova
proposta readequada.

01/09/2022 - 14:32:08 Sistema O fornecedor GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. enviou uma nova
proposta readequada.

01/09/2022 - 14:32:18 Sistema O fornecedor GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. enviou uma nova
proposta readequada.

01/09/2022 - 14:32:28 Sistema O fornecedor GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. enviou uma nova
proposta readequada.

01/09/2022 - 14:32:47 Sistema O fornecedor GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. enviou uma nova
proposta readequada.

01/09/2022 - 14:32:56 Sistema O fornecedor GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. enviou uma nova
proposta readequada.

01/09/2022 - 14:40:32 Sistema O fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA enviou uma nova
proposta readequada.

01/09/2022 - 16:27:11 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informo ao licitante vencedor, que será estipulado um prazo definido, para
negociação e envio da Proposta Readequada juntamente com as devidas exigência logo acima, até dia
02/09/2022 as 10:00 horas da manhã.

01/09/2022 - 16:27:47 Pregoeiro SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, Informo que as devidas analises são feitas com cautela e
eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros a administração pública,
onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos licitatórios. Sendo
assim, solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a administração, pois o mesmo se
constata que os itens estão abaixo de 50 do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando inviável
e se caracterizando INEXEQUÍVEL. 1CEnviar uma planilha de quantitativos com seus devidos cálculos,
incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas recentes (tendo em vista
a variação/oscilação do mercado), e seus devidos impostos incluídos, e todas as outras despesas
necessárias para a entrega do produto, para então se verificar a viabilidade, e se o mesmo poderá manter o
valor licitado de acordo com seu devido lance... (CONTINUA)

01/09/2022 - 16:27:47 Pregoeiro (CONT. 1) final, 1D. Portanto anexar as devidas documentações exigidas no cumprimento do prazo
estipulado e requisitado por este Pregoeiro. Data dia 02/09/2022 as 10:00 horas da manhã.

01/09/2022 - 16:28:20 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 02/09/2022 às 10:00.

01/09/2022 - 16:28:49 Sistema A data limite para negociação foi redefinida pelo pregoeiro para 02/09/2022 às 10:00.

01/09/2022 - 16:28:49 Sistema Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, Informo que as devidas analises são feitas com cautela e
eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros a administração pública,
onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos licitatórios. Sendo
assim, solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a administração, pois o mesmo se
constata que os itens estão abaixo de 50% do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. “Enviar uma planilha de quantitativos com seus devidos
cálculos, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas recentes
(tendo em vista a variação/oscilação do mercado), e seus devidos impostos incluídos, e todas as outras
despesas necessárias para a entrega do produto, para então se verificar a viabilidade, e se o mesmo poderá
manter o valor licitado de acordo com seu... (CONTINUA)

01/09/2022 - 16:28:49 Sistema (CONT. 1) devido lance final,”. Portanto anexar as devidas documentações exigidas no cumprimento do
prazo estipulado e requisitado por este Pregoeiro. Data dia 02/09/2022 as 10:00 horas da manhã.

01/09/2022 - 16:29:09 Sistema A data limite para negociação foi redefinida pelo pregoeiro para 02/09/2022 às 10:00.

01/09/2022 - 16:29:09 Sistema Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, Informo que as devidas analises são feitas com cautela e
eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros a administração pública,
onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos licitatórios. Sendo
assim, solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a administração, pois o mesmo se
constata que os itens estão abaixo de 50% do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. “Enviar uma planilha de quantitativos com seus devidos
cálculos, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas recentes
(tendo em vista a variação/oscilação do mercado), e seus devidos impostos incluídos, e todas as outras
despesas necessárias para a entrega do produto, para então se verificar a viabilidade, e se o mesmo poderá
manter o valor licitado de acordo com seu... (CONTINUA)

01/09/2022 - 16:29:09 Sistema (CONT. 1) devido lance final,”. Portanto anexar as devidas documentações exigidas no cumprimento do
prazo estipulado e requisitado por este Pregoeiro. Data dia 02/09/2022 as 10:00 horas da manhã.

01/09/2022 - 16:29:47 Sistema A data limite para negociação foi redefinida pelo pregoeiro para 02/09/2022 às 10:00.

01/09/2022 - 16:29:47 Sistema Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, Informo que as devidas analises são feitas com cautela e
eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros a administração pública,
onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos licitatórios. Sendo
assim, solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a administração, pois o mesmo se
constata que os itens estão abaixo de 50% do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. “Enviar uma planilha de quantitativos com seus devidos
cálculos, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas recentes
(tendo em vista a variação/oscilação do mercado), e seus devidos impostos incluídos, e todas as outras
despesas necessárias para a entrega do produto, para então se verificar a viabilidade, e se o mesmo poderá
manter o valor licitado de acordo com seu... (CONTINUA)

01/09/2022 - 16:29:47 Sistema (CONT. 1) devido lance final,”. Portanto anexar as devidas documentações exigidas no cumprimento do
prazo estipulado e requisitado por este Pregoeiro. Data dia 02/09/2022 as 10:00 horas da manhã.
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01/09/2022 - 16:31:00 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: O sistema permanecerá ativo. No entanto, retornaremos dia 02/09/2022 as 10:00
hrs, informo que não ocorrera nenhuma inclusão de eventos por parte deste pregoeiro. Obrigado e boa noite
a todos!

01/09/2022 - 17:32:17 Sistema O fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME enviou uma nova proposta
readequada.

01/09/2022 - 17:57:41 Sistema O fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR - LTDA
enviou uma nova proposta readequada.

02/09/2022 - 08:13:56 F. C. C. VIEIRA MOR... Negociação Item 0003: Bom dia, Sr. Pregoeiro! os itens que ganhamos esta a baixo apenas 15% do valor
estimado, por tanto vamos encaminhar apenas a proposta readequada. desde já agradeço.

02/09/2022 - 08:14:20 Sistema O fornecedor C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA enviou uma nova proposta readequada.

02/09/2022 - 08:40:01 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. enviou uma nova proposta readequada.

02/09/2022 - 08:43:15 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. enviou uma nova proposta readequada.

02/09/2022 - 08:56:08 Sistema O fornecedor F Cardoso & Cia Ltda enviou uma nova proposta readequada.

02/09/2022 - 09:03:29 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA enviou uma nova proposta readequada.

02/09/2022 - 09:03:46 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA enviou uma nova proposta readequada.

02/09/2022 - 09:10:13 Sistema O fornecedor R C Zagallo Marques & Cia Ltda enviou uma nova proposta readequada.

02/09/2022 - 09:10:43 Sistema O fornecedor R C Zagallo Marques & Cia Ltda enviou uma nova proposta readequada.

02/09/2022 - 09:11:38 Sistema O fornecedor EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA enviou uma nova
proposta readequada.

02/09/2022 - 09:11:57 Sistema O fornecedor EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA enviou uma nova
proposta readequada.

02/09/2022 - 09:12:14 Sistema O fornecedor EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA enviou uma nova
proposta readequada.

02/09/2022 - 09:12:37 Sistema O fornecedor EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA enviou uma nova
proposta readequada.

02/09/2022 - 09:13:11 Sistema O fornecedor DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI enviou uma nova proposta
readequada.

02/09/2022 - 09:13:14 Sistema O fornecedor EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA enviou uma nova
proposta readequada.

02/09/2022 - 09:13:25 Sistema O fornecedor DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI enviou uma nova proposta
readequada.

02/09/2022 - 09:13:32 Sistema O fornecedor EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA enviou uma nova
proposta readequada.

02/09/2022 - 09:13:51 Sistema O fornecedor DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI enviou uma nova proposta
readequada.

02/09/2022 - 09:14:32 Sistema O fornecedor EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA enviou uma nova
proposta readequada.

02/09/2022 - 09:17:21 F. EXEMPLARMED
COMER...

Negociação Item 0008: Bom dia pregoeiro, enviamos composição de custos para os itens 8, 19, 177, 192 e
264, os quais estão com 50% abaixo do valor estimado.

02/09/2022 - 09:25:30 Sistema O fornecedor D.L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA enviou uma nova proposta
readequada.

02/09/2022 - 09:27:52 Sistema O fornecedor D.L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA enviou uma nova proposta
readequada.

02/09/2022 - 09:28:07 Sistema O fornecedor D.L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA enviou uma nova proposta
readequada.

02/09/2022 - 10:01:57 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Bom dia, agradeço pela participação de todos!

02/09/2022 - 10:11:32 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informo que estaremos imprimindo e analisando as devidas documentações de
HABILITAÇÃO e suas autenticidades, propostas realinhadas, planilhas e notas fiscais que foram exigidas na
devida comprovação dos determinados itens abaixo de 50 dos lances finais. Caso a mesma não esteja
habilitada e não ter comprovado que os devidos produtos serão entregues a administração, será convocado
o próximo classificado registrado no sistema.

02/09/2022 - 10:47:24 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: O certame será suspenso para então efetuar uma análise com eficiência e
eficácia, onde por sua vez será verificado as planilhas de composição de custo e as devidas notas fiscais,
sendo que as notas fiscais atuais serão consultadas através do PORTA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICO
(SEFAz), Informamos que aquele que burlar ou tentar agir com dolo, serão punidos de acordo com o previsto
na lei 8666/93. A continuação do certame se fará dia 12/09/2022, às 09h:00min. Obrigado a todos, e boa
tarde.

02/09/2022 - 14:42:21 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

02/09/2022 - 14:42:21 Sistema Motivo: SENHORES LICITANTES: A continuação do certame se fará dia 12/09/2022, às 09h:00min.
Obrigado a todos, e boa tarde.

12/09/2022 - 09:02:56 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Bom dia, agradeço pela participação de todos!

12/09/2022 - 09:03:23 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 09:03:23 Sistema Motivo: SENHORES LICITANTES: Bom dia, agradeço pela participação de todos!

12/09/2022 - 09:08:26 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Bom dia. Estamos reabrindo o certame, informo que será analisado os
documentos relacionados a proposta readequada e as devidas planilhas e notas fiscais, que foram exigidas
para a eventual comprovação que os devidos produtos poderão ser entregue de acordo com o valor de lance
final, para então analisar o mesmo e verificar as autenticidades da HABILITAÇÃO.

12/09/2022 - 09:09:10 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Fiquem atentos ao chat.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado no processo.
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12/09/2022 - 11:06:35 Sistema Motivo: Em que pese a determinação de diligência para comprovação de exequibilidade de preços,
identificamos que a empresa HM Cirurgica LTDA ao apresentar documento para esta finalidade, trouxe aos
autos fato sui generis. Verifica-se a diligência foi determinada no dia 01/09/2022 às 16:27:47. Compulsando a
Nota Fiscal 000077 apresentada pela licitante, constata-se que a mesma foi produzida no dia 01/09/2022 às
21:33:29. Ou seja, após a determinação da diligência e o mais grave, com os mesmos itens e inclusive
quantitativos dos itens constantes no termo de referência deste pregão. O que sugere que a referida nota
fiscal foi produzida especificamente para atender a diligência, não refletindo a realidade e a exequibilidade
dos preços lançados na proposta. Ainda, sugere tentativa de burla à determinação exarada por este
pregoeiro, tornando o documento apresentado como imprestável e pairando dúvidas sobre a legalidade do
ato e conduta do licitante. Pelo que... (CONTINUA)

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema (CONT. 1) INABILITAMOS a empresa HM Cirurgica LTDA e encaminharemos o caso para a Procuradoria do
Município para adoção das medidas pertinentes.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 0,060.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA com lance de R$ 4,250.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA com lance de R$ 0,370.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0012 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0012 tem como novo arrematante C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA com lance de R$ 0,068.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0013 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0013 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 0,270.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0016 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0016 tem como novo arrematante D.L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
com lance de R$ 17,000.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0018 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0018 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 4,870.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0020 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0020 tem como novo arrematante MCW Produtos Medicos e Hospitalares com lance de R$ 0,050.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0030 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0030 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,090.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0031 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0031 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,180.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0035 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0035 tem como novo arrematante MCW Produtos Medicos e Hospitalares com lance de R$ 0,200.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0036 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0036 tem como novo arrematante ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA com lance de R$ 2,850.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0039 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0039 tem como novo arrematante C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA com lance de R$ 3,990.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0048 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0048 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 0,130.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0049 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0049 tem como novo arrematante R C Zagallo Marques & Cia Ltda com lance de R$ 0,300.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0054 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0054 tem como novo arrematante D.L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
com lance de R$ 6,200.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0055 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0055 tem como novo arrematante D.L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
com lance de R$ 0,460.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0056 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0056 tem como novo arrematante CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA com lance de R$ 4,440.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0057 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0057 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 3,340.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0059 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0059 tem como novo arrematante C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA com lance de R$ 5,700.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0061 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0061 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 0,200.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0063 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0063 tem como novo arrematante ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA com lance de R$ 0,390.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0073 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0073 tem como novo arrematante GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda. com lance de R$ 3,060.
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12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0077 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0077 tem como novo arrematante MCW Produtos Medicos e Hospitalares com lance de R$ 0,210.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0080 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0080 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 7,490.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0084 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0084 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 7,000.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0089 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0089 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 0,740.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0090 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0090 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 1,540.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0091 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0091 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 7,390.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0093 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0093 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 1,540.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0096 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0096 tem como novo arrematante D.L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
com lance de R$ 0,160.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0097 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0097 tem como novo arrematante A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA com lance de R$ 2,390.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0099 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0099 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 0,300.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0104 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0104 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 0,580.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0105 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0105 tem como novo arrematante D.L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
com lance de R$ 0,400.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0106 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0106 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 1,000.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0109 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0109 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 3,000.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0110 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0110 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 1,300.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0111 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0111 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 0,060.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0112 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0112 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 0,870.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0114 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0114 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 1,250.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0115 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0115 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 0,140.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0116 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0116 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 0,350.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0119 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0119 tem como novo arrematante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA
com lance de R$ 10,900.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0121 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0121 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 0,350.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0123 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0123 tem como novo arrematante ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI com lance de R$ 17,900.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0124 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0124 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 0,200.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0125 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0125 tem como novo arrematante C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA com lance de R$ 152,870.
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12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0127 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0127 tem como novo arrematante GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda. com lance de R$ 2,990.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0128 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0128 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 0,200.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0129 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0129 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 4,940.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0130 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0130 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 2,770.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0131 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0131 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 1,520.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0132 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0132 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 0,500.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0134 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0134 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0135 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0135 tem como novo arrematante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA
com lance de R$ 317,840.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0136 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0136 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 259,790.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0137 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0137 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 1,150.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0139 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0139 tem como novo arrematante ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA com lance de R$ 0,620.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0140 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0140 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 0,490.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0141 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0141 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 0,590.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0142 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0142 tem como novo arrematante R C Zagallo Marques & Cia Ltda com lance de R$ 4,070.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0143 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0143 tem como novo arrematante CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA com lance de R$ 0,270.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0144 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0144 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 5,110.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0147 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0147 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 0,610.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0151 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0151 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 0,160.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0152 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0152 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 0,245.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0155 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0155 tem como novo arrematante EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA com lance de R$ 0,410.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0157 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0157 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 5,650.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0159 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0159 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 0,540.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0161 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0161 tem como novo arrematante CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA com lance de R$ 10,350.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0164 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0164 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 0,670.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0166 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0166 tem como novo arrematante GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda. com lance de R$ 0,650.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0167 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0167 tem como novo arrematante CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA com lance de R$ 0,480.
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12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0171 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0171 tem como novo arrematante GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda. com lance de R$ 0,120.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0175 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0175 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 1,830.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0176 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0176 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,050.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0178 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0178 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 1,500.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0181 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0181 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 11,380.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0185 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0185 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 5,410.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0186 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0186 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 22,540.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0190 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0190 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 4,140.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0193 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0193 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 2,470.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0194 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0194 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 7,700.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0196 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0196 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 4,340.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0197 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0197 tem como novo arrematante ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI com lance de R$ 9,400.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0198 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0198 tem como novo arrematante MCW Produtos Medicos e Hospitalares com lance de R$ 0,120.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0199 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0199 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,280.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0203 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0203 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 1,960.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0208 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0208 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 2,310.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0210 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0210 tem como novo arrematante D.L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
com lance de R$ 0,300.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0211 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0211 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 4,670.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0214 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0214 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 0,130.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0215 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0215 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 11,610.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0217 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0217 tem como novo arrematante MCW Produtos Medicos e Hospitalares com lance de R$ 0,150.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0218 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0218 tem como novo arrematante ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA com lance de R$ 1,200.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0222 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0222 tem como novo arrematante 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME com
lance de R$ 1,620.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0223 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0223 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 2,020.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0224 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0224 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 0,160.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0225 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0225 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 0,350.
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12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0226 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0226 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 0,590.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0227 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0227 tem como novo arrematante D.L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
com lance de R$ 4,400.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0228 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0228 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 4,930.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0229 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0229 tem como novo arrematante CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA com lance de R$ 40,500.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0230 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0230 tem como novo arrematante MCW Produtos Medicos e Hospitalares com lance de R$ 0,220.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0231 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0231 tem como novo arrematante GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda. com lance de R$ 5,600.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0235 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0235 tem como novo arrematante CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA com lance de R$ 2,060.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0236 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0236 tem como novo arrematante C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA com lance de R$ 21,770.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0238 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0238 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 36,500.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0261 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0261 tem como novo arrematante D.L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
com lance de R$ 0,280.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0269 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0269 tem como novo arrematante MCW Produtos Medicos e Hospitalares com lance de R$ 0,240.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0279 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0279 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 0,300.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0280 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0280 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 5,000.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0287 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0287 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 0,360.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0294 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0294 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 2,280.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0296 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0296 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 0,440.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0300 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0300 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 4,750.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O fornecedor HM CIRURGICALTDA foi inabilitado para o item 0301 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0301 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:37 Sistema Para o item 0080, o fornecedor A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA tem direito a lance de desempate
conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:06:38 Sistema Para o item 0185, o fornecedor C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA tem direito a lance de desempate
conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 11:07:56 Pregoeiro SENHORE LICITANTES: Informo que as demais empresas estão sendo analisadas, para então continuar
com o julgamento de HABILITAÇÃO. Fiquem atentos ao chat.

12/09/2022 - 11:27:00 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: O sistema permanecerá ativo. No entanto, entre 11:30 e 13:30 horas,
permanecerá sem a inclusão de eventos por parte deste pregoeiro para que possamos ter um intervalo para
o almoço.

12/09/2022 - 13:33:17 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Boa tarde, fiquem atentos ao chat.

12/09/2022 - 15:02:35 Sistema Para o item 0095 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

12/09/2022 - 15:02:50 Sistema Para o item 0102 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

12/09/2022 - 15:03:02 Sistema Para o item 0122 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

12/09/2022 - 15:03:14 Sistema Para o item 0145 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

12/09/2022 - 15:03:27 Sistema Para o item 0180 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

12/09/2022 - 15:03:38 Sistema Para o item 0184 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

12/09/2022 - 15:03:56 Sistema Para o item 0267 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.
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12/09/2022 - 15:04:39 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Fiquem atentos ao chat.

12/09/2022 - 16:26:48 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Devido a ocilação de energia estaremos suspendendo o certame, retornaremos
dia 14/09/2022 às 14:30! Desde já muito obrigado.

12/09/2022 - 16:26:58 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

12/09/2022 - 16:26:58 Sistema Motivo: SENHORES LICITANTES: Devido a ocilação de energia estaremos suspendendo o certame,
retornaremos dia 14/09/2022 às 14:30! Desde já muito obrigado.

14/09/2022 - 14:30:44 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Boa tarde. Estamos reabrindo o certame.

14/09/2022 - 14:31:03 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

14/09/2022 - 14:31:03 Sistema Motivo: SENHORES LICITANTES: Boa tarde. Estamos reabrindo o certame.

14/09/2022 - 14:32:34 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Fiquem atentos ao chat. As devisdas documentações estão sendo analisadas!

14/09/2022 - 15:52:09 Sistema O fornecedor D.L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA foi inabilitado no processo.

14/09/2022 - 15:52:09 Sistema Motivo: SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante D. L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada.
Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.

14/09/2022 - 15:52:09 Sistema O fornecedor D.L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA foi inabilitado para o item
0016 pelo pregoeiro.

14/09/2022 - 15:52:09 Sistema O item 0016 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 17,900.

14/09/2022 - 15:52:09 Sistema O fornecedor D.L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA foi inabilitado para o item
0026 pelo pregoeiro.

14/09/2022 - 15:52:09 Sistema O item 0026 tem como novo arrematante DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI
com lance de R$ 10,000.

14/09/2022 - 15:52:09 Sistema O fornecedor D.L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA foi inabilitado para o item
0027 pelo pregoeiro.

14/09/2022 - 15:52:09 Sistema O item 0027 tem como novo arrematante R C Zagallo Marques & Cia Ltda com lance de R$ 9,980.

14/09/2022 - 15:52:09 Sistema O fornecedor D.L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA foi inabilitado para o item
0054 pelo pregoeiro.

14/09/2022 - 15:52:09 Sistema O item 0054 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 13,740.

14/09/2022 - 15:52:09 Sistema O fornecedor D.L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA foi inabilitado para o item
0055 pelo pregoeiro.

14/09/2022 - 15:52:09 Sistema O item 0055 tem como novo arrematante CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA com lance de R$ 0,520.

14/09/2022 - 15:52:09 Sistema O fornecedor D.L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA foi inabilitado para o item
0094 pelo pregoeiro.

14/09/2022 - 15:52:09 Sistema O item 0094 tem como novo arrematante EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA com lance de R$ 5,390.

14/09/2022 - 15:52:09 Sistema O fornecedor D.L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA foi inabilitado para o item
0096 pelo pregoeiro.

14/09/2022 - 15:52:09 Sistema O item 0096 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 0,170.

14/09/2022 - 15:52:09 Sistema O fornecedor D.L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA foi inabilitado para o item
0105 pelo pregoeiro.

14/09/2022 - 15:52:09 Sistema O item 0105 tem como novo arrematante C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA com lance de R$ 0,750.

14/09/2022 - 15:52:09 Sistema O fornecedor D.L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA foi inabilitado para o item
0107 pelo pregoeiro.

14/09/2022 - 15:52:09 Sistema O item 0107 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 11,220.

14/09/2022 - 15:52:09 Sistema O fornecedor D.L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA foi inabilitado para o item
0210 pelo pregoeiro.

14/09/2022 - 15:52:09 Sistema O item 0210 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 0,320.

14/09/2022 - 15:52:09 Sistema O fornecedor D.L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA foi inabilitado para o item
0227 pelo pregoeiro.

14/09/2022 - 15:52:09 Sistema O item 0227 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 6,240.

14/09/2022 - 15:52:09 Sistema O fornecedor D.L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA foi inabilitado para o item
0252 pelo pregoeiro.

14/09/2022 - 15:52:09 Sistema O item 0252 tem como novo arrematante R C Zagallo Marques & Cia Ltda com lance de R$ 0,210.

14/09/2022 - 15:52:09 Sistema O fornecedor D.L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA foi inabilitado para o item
0261 pelo pregoeiro.

14/09/2022 - 15:52:09 Sistema O item 0261 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,330.

14/09/2022 - 15:52:09 Sistema O fornecedor D.L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA foi inabilitado para o item
0265 pelo pregoeiro.

14/09/2022 - 15:52:09 Sistema O item 0265 tem como novo arrematante R C Zagallo Marques & Cia Ltda com lance de R$ 0,210.

14/09/2022 - 15:52:09 Sistema O fornecedor D.L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA foi inabilitado para o item
0284 pelo pregoeiro.

14/09/2022 - 15:52:09 Sistema O item 0284 tem como novo arrematante EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA com lance de R$ 0,300.
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14/09/2022 - 15:52:09 Sistema O fornecedor D.L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA foi inabilitado para o item
0288 pelo pregoeiro.

14/09/2022 - 15:52:09 Sistema O item 0288 tem como novo arrematante BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com
lance de R$ 0,100.

14/09/2022 - 15:52:09 Sistema O fornecedor D.L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA foi inabilitado para o item
0299 pelo pregoeiro.

14/09/2022 - 15:52:09 Sistema O item 0299 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 2,960.

14/09/2022 - 15:52:10 Sistema Para o item 0107, o fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME tem direito a
lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

14/09/2022 - 15:52:10 Sistema Para o item 0210, o fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

14/09/2022 - 15:52:11 Sistema Para o item 0299, o fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA tem direito a lance de desempate
conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

14/09/2022 - 16:58:22 Sistema Desempate realizado para o item 0134 tem como vencedor o fornecedor 04.860.635/0001-10

14/09/2022 - 16:58:22 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 04.860.635/0001-10, 29.043.834/0001-66

14/09/2022 - 16:58:29 Sistema Desempate realizado para o item 0301 tem como vencedor o fornecedor 04.860.635/0001-10

14/09/2022 - 16:58:29 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 04.860.635/0001-10, 83.929.976/0001-70

14/09/2022 - 16:59:02 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Esta sessão será suspensa devido ao nosso horário já excedido. Sendo assim
continuaremos com o certame amanhã 15/09/2022 às 14:00 horas. Desde já agradeço por tudo.

14/09/2022 - 16:59:11 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

14/09/2022 - 16:59:11 Sistema Motivo: SENHORES LICITANTES: Esta sessão será suspensa devido ao nosso horário já excedido. Sendo
assim continuaremos com o certame amanhã 15/09/2022 às 14:00 horas. Desde já agradeço por tudo.

15/09/2022 - 14:02:23 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Boa tarde, estaremos continuando com o certame!

15/09/2022 - 14:02:40 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

15/09/2022 - 14:02:40 Sistema Motivo: SENHORES LICITANTES: Boa tarde, estaremos continuando com o certame!

15/09/2022 - 14:02:55 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Fiquem atentos ao chat.

15/09/2022 - 14:07:44 Sistema O fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR - LTDA foi
inabilitado no processo.

15/09/2022 - 14:07:44 Sistema Motivo: SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A J COMERCIO ATACADISTA DE
MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2.
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da União
(DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a
devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar também: 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho
firmado com o profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no
Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo
assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.

15/09/2022 - 14:07:44 Sistema O fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR - LTDA foi
inabilitado para o item 0017 pelo pregoeiro.

15/09/2022 - 14:07:44 Sistema O item 0017 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 3,360.

15/09/2022 - 14:07:44 Sistema O fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR - LTDA foi
inabilitado para o item 0277 pelo pregoeiro.

15/09/2022 - 14:07:44 Sistema O item 0277 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 0,350.

15/09/2022 - 14:07:44 Sistema O fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR - LTDA foi
inabilitado para o item 0289 pelo pregoeiro.

15/09/2022 - 14:07:44 Sistema O item 0289 tem como novo arrematante 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME com
lance de R$ 1,200.

15/09/2022 - 14:07:44 Sistema O fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR - LTDA foi
inabilitado para o item 0297 pelo pregoeiro.

15/09/2022 - 14:07:44 Sistema O item 0297 tem como novo arrematante GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda. com lance de R$ 1,040.

15/09/2022 - 14:10:39 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0107 para o fornecedor 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME foi definida pelo pregoeiro para 15/09/2022 às 14:30,
encerrando às 14:35:00.

15/09/2022 - 14:30:22 Sistema O item 0107 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 11,190.

15/09/2022 - 14:30:22 Sistema O item 0107 tem como novo arrematante 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME com
lanceR$ 11,190.

15/09/2022 - 14:41:22 Sistema O fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME foi desclassificado no processo.

15/09/2022 - 14:41:22 Sistema Motivo: SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante 3MED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a operação,
acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em
Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional
farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11 da Medida
Provisória... (CONTINUA)

15/09/2022 - 14:41:22 Sistema (CONT. 1) 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.

15/09/2022 - 14:41:22 Sistema O fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME foi desclassificado para o item 0034
pelo pregoeiro.
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15/09/2022 - 14:41:22 Sistema O item 0034 tem como novo arrematante C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA com lance de R$ 680,970.

15/09/2022 - 14:41:22 Sistema O fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME foi desclassificado para o item 0065
pelo pregoeiro.

15/09/2022 - 14:41:22 Sistema O item 0065 tem como novo arrematante CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA com lance de R$ 2,700.

15/09/2022 - 14:41:22 Sistema O fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME foi desclassificado para o item 0066
pelo pregoeiro.

15/09/2022 - 14:41:22 Sistema O item 0066 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.

15/09/2022 - 14:41:22 Sistema O fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME foi desclassificado para o item 0067
pelo pregoeiro.

15/09/2022 - 14:41:22 Sistema O item 0067 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.

15/09/2022 - 14:41:22 Sistema O fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME foi desclassificado para o item 0072
pelo pregoeiro.

15/09/2022 - 14:41:22 Sistema O item 0072 tem como novo arrematante EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA com lance de R$ 1,080.

15/09/2022 - 14:41:22 Sistema O fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME foi desclassificado para o item 0078
pelo pregoeiro.

15/09/2022 - 14:41:22 Sistema O item 0078 tem como novo arrematante ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA com lance de R$ 1,850.

15/09/2022 - 14:41:22 Sistema O fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME foi desclassificado para o item 0083
pelo pregoeiro.

15/09/2022 - 14:41:22 Sistema O item 0083 tem como novo arrematante EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA com lance de R$ 3,000.

15/09/2022 - 14:41:22 Sistema O fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME foi desclassificado para o item 0098
pelo pregoeiro.

15/09/2022 - 14:41:22 Sistema O item 0098 tem como novo arrematante EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA com lance de R$ 0,150.

15/09/2022 - 14:41:22 Sistema O fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME foi desclassificado para o item 0107
pelo pregoeiro.

15/09/2022 - 14:41:22 Sistema O item 0107 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 11,220.

15/09/2022 - 14:41:22 Sistema Para o item 0107, o fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA tem direito a
lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).

15/09/2022 - 14:41:22 Sistema O fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME foi desclassificado para o item 0117
pelo pregoeiro.

15/09/2022 - 14:41:22 Sistema O item 0117 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 1,460.

15/09/2022 - 14:41:22 Sistema O fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME foi desclassificado para o item 0183
pelo pregoeiro.

15/09/2022 - 14:41:22 Sistema O item 0183 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 0,350.

15/09/2022 - 14:41:22 Sistema O fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME foi desclassificado para o item 0205
pelo pregoeiro.

15/09/2022 - 14:41:22 Sistema O item 0205 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 32,410.

15/09/2022 - 14:41:22 Sistema O fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME foi desclassificado para o item 0206
pelo pregoeiro.

15/09/2022 - 14:41:22 Sistema O item 0206 tem como novo arrematante C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA com lance de R$ 7,220.

15/09/2022 - 14:41:22 Sistema O fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME foi desclassificado para o item 0222
pelo pregoeiro.

15/09/2022 - 14:41:22 Sistema O item 0222 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 1,830.

15/09/2022 - 14:41:22 Sistema O fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME foi desclassificado para o item 0234
pelo pregoeiro.

15/09/2022 - 14:41:22 Sistema O item 0234 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 5,540.

15/09/2022 - 14:41:22 Sistema O fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME foi desclassificado para o item 0289
pelo pregoeiro.

15/09/2022 - 14:41:22 Sistema O item 0289 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 1,260.

15/09/2022 - 14:41:23 Sistema Para o item 0205, o fornecedor C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA tem direito a lance de desempate
conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

15/09/2022 - 14:41:23 Sistema Para o item 0234, o fornecedor C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA tem direito a lance de desempate
conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

15/09/2022 - 14:44:20 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0299 para o fornecedor REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 15/09/2022 às 15:05, encerrando às 15:10:00.

15/09/2022 - 15:10:01 Sistema O item 0299 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

15/09/2022 - 15:11:41 Sistema O fornecedor CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA foi inabilitado no processo.

15/09/2022 - 15:11:41 Sistema Motivo: SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Sendo assim, não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.

15/09/2022 - 15:11:41 Sistema O fornecedor CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA foi inabilitado para o item 0055 pelo pregoeiro.
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15/09/2022 - 15:11:41 Sistema O item 0055 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 0,590.

15/09/2022 - 15:11:41 Sistema O fornecedor CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA foi inabilitado para o item 0056 pelo pregoeiro.

15/09/2022 - 15:11:41 Sistema O item 0056 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 4,550.

15/09/2022 - 15:11:41 Sistema O fornecedor CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA foi inabilitado para o item 0062 pelo pregoeiro.

15/09/2022 - 15:11:41 Sistema O item 0062 tem como novo arrematante EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA com lance de R$ 0,640.

15/09/2022 - 15:11:41 Sistema O fornecedor CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA foi inabilitado para o item 0065 pelo pregoeiro.

15/09/2022 - 15:11:41 Sistema O item 0065 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 2,710.

15/09/2022 - 15:11:41 Sistema O fornecedor CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA foi inabilitado para o item 0069 pelo pregoeiro.

15/09/2022 - 15:11:41 Sistema O item 0069 tem como novo arrematante GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda. com lance de R$ 0,070.

15/09/2022 - 15:11:41 Sistema O fornecedor CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA foi inabilitado para o item 0100 pelo pregoeiro.

15/09/2022 - 15:11:41 Sistema O item 0100 tem como novo arrematante MCW Produtos Medicos e Hospitalares com lance de R$ 0,140.

15/09/2022 - 15:11:41 Sistema O fornecedor CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA foi inabilitado para o item 0143 pelo pregoeiro.

15/09/2022 - 15:11:41 Sistema O item 0143 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 0,310.

15/09/2022 - 15:11:41 Sistema O fornecedor CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA foi inabilitado para o item 0167 pelo pregoeiro.

15/09/2022 - 15:11:41 Sistema O item 0167 tem como novo arrematante MCW Produtos Medicos e Hospitalares com lance de R$ 0,490.

15/09/2022 - 15:11:41 Sistema O fornecedor CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA foi inabilitado para o item 0200 pelo pregoeiro.

15/09/2022 - 15:11:41 Sistema O item 0200 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 1,260.

15/09/2022 - 15:11:41 Sistema O fornecedor CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA foi inabilitado para o item 0201 pelo pregoeiro.

15/09/2022 - 15:11:41 Sistema O item 0201 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 44,800.

15/09/2022 - 15:11:41 Sistema O fornecedor CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA foi inabilitado para o item 0229 pelo pregoeiro.

15/09/2022 - 15:11:41 Sistema O item 0229 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 40,760.

15/09/2022 - 15:11:41 Sistema O fornecedor CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA foi inabilitado para o item 0235 pelo pregoeiro.

15/09/2022 - 15:11:41 Sistema O item 0235 tem como novo arrematante CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA com lance de R$ 2,810.

15/09/2022 - 15:11:41 Sistema O fornecedor CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA foi inabilitado para o item 0239 pelo pregoeiro.

15/09/2022 - 15:11:41 Sistema O item 0239 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.

15/09/2022 - 15:11:41 Sistema O fornecedor CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA foi inabilitado para o item 0281 pelo pregoeiro.

15/09/2022 - 15:11:41 Sistema O item 0281 tem como novo arrematante ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA com lance de R$ 0,500.

15/09/2022 - 15:11:41 Sistema O fornecedor CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA foi inabilitado para o item 0285 pelo pregoeiro.

15/09/2022 - 15:11:41 Sistema O item 0285 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 0,210.

15/09/2022 - 15:11:41 Sistema O fornecedor CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA foi inabilitado para o item 0290 pelo pregoeiro.

15/09/2022 - 15:11:41 Sistema O item 0290 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 0,090.

15/09/2022 - 15:17:54 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informo que o certame será suspenso devido a oscilação de energia,
retornaremos dia 16/09/2022 às 8:00 horas! Muito obrigado.

15/09/2022 - 15:19:10 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

15/09/2022 - 15:19:10 Sistema Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que o certame será suspenso devido a oscilação de energia,
retornaremos dia 16/09/2022 às 8:00 horas! Muito obrigado.

16/09/2022 - 08:04:09 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Boa tarde! Estamos reabrindo o certame.

16/09/2022 - 08:04:15 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

16/09/2022 - 08:04:15 Sistema Motivo: SENHORES LICITANTES: Boa tarde! Estamos reabrindo o certame.

16/09/2022 - 08:32:35 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Fiquem atentos ao chat.

16/09/2022 - 08:33:08 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Bom dia! Estamos reabrindo o certame.

16/09/2022 - 09:52:54 Sistema O fornecedor ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA foi inabilitado no processo.

16/09/2022 - 09:52:54 Sistema Motivo: SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante ALMEIDA FARMACÊUTICA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E
ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas
publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de apresentar
também: 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do empreendimento,
com as medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico – Responsável
Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com...
(CONTINUA)

16/09/2022 - 09:52:54 Sistema (CONT. 1) art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973; 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto da presente licitação. Sendo assim, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.

16/09/2022 - 09:52:54 Sistema O fornecedor ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA foi inabilitado para o item 0036 pelo pregoeiro.

16/09/2022 - 09:52:54 Sistema O item 0036 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 2,860.

16/09/2022 - 09:52:54 Sistema O fornecedor ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA foi inabilitado para o item 0063 pelo pregoeiro.
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16/09/2022 - 09:52:54 Sistema O item 0063 tem como novo arrematante R C Zagallo Marques & Cia Ltda com lance de R$ 0,440.

16/09/2022 - 09:52:54 Sistema O fornecedor ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA foi inabilitado para o item 0081 pelo pregoeiro.

16/09/2022 - 09:52:54 Sistema O item 0081 tem como novo arrematante EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA com lance de R$ 0,480.

16/09/2022 - 09:52:54 Sistema O fornecedor ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA foi inabilitado para o item 0082 pelo pregoeiro.

16/09/2022 - 09:52:54 Sistema O item 0082 tem como novo arrematante EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA com lance de R$ 0,580.

16/09/2022 - 09:52:54 Sistema O fornecedor ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA foi inabilitado para o item 0087 pelo pregoeiro.

16/09/2022 - 09:52:54 Sistema O item 0087 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 0,590.

16/09/2022 - 09:52:54 Sistema O fornecedor ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA foi inabilitado para o item 0120 pelo pregoeiro.

16/09/2022 - 09:52:54 Sistema O item 0120 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 12,490.

16/09/2022 - 09:52:54 Sistema O fornecedor ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA foi inabilitado para o item 0139 pelo pregoeiro.

16/09/2022 - 09:52:54 Sistema O item 0139 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,710.

16/09/2022 - 09:52:54 Sistema O fornecedor ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA foi inabilitado para o item 0163 pelo pregoeiro.

16/09/2022 - 09:52:54 Sistema O item 0163 tem como novo arrematante DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI
com lance de R$ 2,480.

16/09/2022 - 09:52:54 Sistema O fornecedor ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA foi inabilitado para o item 0165 pelo pregoeiro.

16/09/2022 - 09:52:54 Sistema O item 0165 tem como novo arrematante EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA com lance de R$ 9,910.

16/09/2022 - 09:52:54 Sistema O fornecedor ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA foi inabilitado para o item 0218 pelo pregoeiro.

16/09/2022 - 09:52:54 Sistema O item 0218 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 1,290.

16/09/2022 - 09:52:54 Sistema O fornecedor ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA foi inabilitado para o item 0221 pelo pregoeiro.

16/09/2022 - 09:52:54 Sistema O item 0221 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 15,330.

16/09/2022 - 09:52:54 Sistema O fornecedor ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA foi inabilitado para o item 0237 pelo pregoeiro.

16/09/2022 - 09:52:54 Sistema O item 0237 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 16,100.

16/09/2022 - 09:52:54 Sistema O fornecedor ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA foi inabilitado para o item 0244 pelo pregoeiro.

16/09/2022 - 09:52:54 Sistema O item 0244 tem como novo arrematante EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA com lance de R$ 1,170.

16/09/2022 - 09:52:54 Sistema O fornecedor ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA foi inabilitado para o item 0259 pelo pregoeiro.

16/09/2022 - 09:52:54 Sistema O item 0259 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 0,600.

16/09/2022 - 09:52:54 Sistema O fornecedor ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA foi inabilitado para o item 0263 pelo pregoeiro.

16/09/2022 - 09:52:54 Sistema O item 0263 tem como novo arrematante ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA com lance de R$ 1,990.

16/09/2022 - 09:52:54 Sistema O fornecedor ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA foi inabilitado para o item 0281 pelo pregoeiro.

16/09/2022 - 09:52:54 Sistema O item 0281 tem como novo arrematante ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA com lance de R$ 0,510.

16/09/2022 - 09:52:54 Sistema O fornecedor ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA foi inabilitado para o item 0298 pelo pregoeiro.

16/09/2022 - 09:52:54 Sistema O item 0298 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 14,020.

16/09/2022 - 09:52:54 Sistema O fornecedor ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA foi inabilitado para o item 0302 pelo pregoeiro.

16/09/2022 - 09:52:54 Sistema O item 0302 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 0,950.

16/09/2022 - 11:19:50 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: O certame será suspenso para então efetuar uma análise com eficiência e
eficácia das HABILITAÇÕES dos demais licitantes. A continuação do certame se fará dia 19/09/2022, às
14h:00min. Obrigado a todos, e bom dia.

16/09/2022 - 11:20:00 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

16/09/2022 - 11:20:00 Sistema Motivo: SENHORES LICITANTES: O certame será suspenso para então efetuar uma análise com eficiência
e eficácia das HABILITAÇÕES dos demais licitantes. A continuação do certame se fará dia 19/09/2022, às
14h:00min. Obrigado a todos, e bom dia.

19/09/2022 - 14:02:37 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Boa tarde. Estamos reabrindo o certame.

19/09/2022 - 14:02:43 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

19/09/2022 - 14:02:43 Sistema Motivo: SENHORES LICITANTES: Boa tarde. Estamos reabrindo o certame.

19/09/2022 - 14:03:03 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Fiquem atentos ao chat.

19/09/2022 - 15:42:29 Sistema O fornecedor DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI foi inabilitado no processo.

19/09/2022 - 15:42:29 Sistema Motivo: SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante DMB - DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de
Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida; 11.5.2. CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também: 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional
farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória
2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida
a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.

19/09/2022 - 15:42:29 Sistema O fornecedor DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI foi inabilitado para o item
0026 pelo pregoeiro.

19/09/2022 - 15:42:29 Sistema O item 0026 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 10,080.
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19/09/2022 - 15:42:29 Sistema Para o item 0026, o fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA tem direito a lance de desempate
conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

19/09/2022 - 15:42:29 Sistema O fornecedor DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI foi inabilitado para o item
0043 pelo pregoeiro.

19/09/2022 - 15:42:29 Sistema O item 0043 tem como novo arrematante A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA com lance de R$ 0,239.

19/09/2022 - 15:42:29 Sistema O fornecedor DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI foi inabilitado para o item
0103 pelo pregoeiro.

19/09/2022 - 15:42:29 Sistema O item 0103 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 1,660.

19/09/2022 - 15:42:29 Sistema O fornecedor DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI foi inabilitado para o item
0163 pelo pregoeiro.

19/09/2022 - 15:42:29 Sistema O item 0163 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 2,530.

19/09/2022 - 15:42:29 Sistema O fornecedor DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI foi inabilitado para o item
0209 pelo pregoeiro.

19/09/2022 - 15:42:29 Sistema O item 0209 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 3,570.

19/09/2022 - 17:30:08 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Esta sessão será suspensa devido ao nosso horário já excedido. Sendo assim
continuaremos com o certame amanhã 21/09/2022 às 08:00 horas. Desde já agradeço por tudo.

19/09/2022 - 17:30:17 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

19/09/2022 - 17:30:17 Sistema Motivo: SENHORES LICITANTES: Esta sessão será suspensa devido ao nosso horário já excedido. Sendo
assim continuaremos com o certame amanhã 21/09/2022 às 08:00 horas. Desde já agradeço por tudo.

21/09/2022 - 08:00:55 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Bom dia, agradeço pela participação de todos!

21/09/2022 - 08:01:11 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Boa tarde. Estamos reabrindo o certame.

21/09/2022 - 08:01:41 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Bom dia, estaremos continuando com o certame!

21/09/2022 - 08:01:48 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 08:01:48 Sistema Motivo: SENHORES LICITANTES: Bom dia, estaremos continuando com o certame!

21/09/2022 - 08:02:05 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Fiquem atentos ao chat.

21/09/2022 - 08:29:23 Sistema Desempate realizado para o item 0066 tem como vencedor o fornecedor 04.860.635/0001-10

21/09/2022 - 08:29:23 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 04.860.635/0001-10, 21.581.445/0001-82

21/09/2022 - 08:29:30 Sistema Desempate realizado para o item 0067 tem como vencedor o fornecedor 04.860.635/0001-10

21/09/2022 - 08:29:30 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 04.860.635/0001-10, *29.043.834/0001-66,
21.581.445/0001-82

21/09/2022 - 08:29:30 Sistema Fornecedores marcados com * estão inabilitados ou desclassificados e participaram do sorteio para fins de
reclassificação.

21/09/2022 - 08:29:38 Sistema Desempate realizado para o item 0239 tem como vencedor o fornecedor 00.545.222/0001-90

21/09/2022 - 08:29:38 Sistema Para o item 0239, o fornecedor BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI tem direito a lance
de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 08:29:38 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 00.545.222/0001-90, 38.329.458/0001-61

21/09/2022 - 08:30:32 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0026 para o fornecedor REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 21/09/2022 às 09:00, encerrando às 09:05:00.

21/09/2022 - 08:31:14 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0210 para o fornecedor CLM
FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA foi definida pelo pregoeiro para
21/09/2022 às 09:00, encerrando às 09:05:00.

21/09/2022 - 08:32:01 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0239 para o fornecedor BIOMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 21/09/2022 às 09:00,
encerrando às 09:05:00.

21/09/2022 - 08:32:47 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0234 para o fornecedor C. C.
VIEIRA MORAIS NETO LTDA foi definida pelo pregoeiro para 21/09/2022 às 09:00, encerrando às 09:05:00.

21/09/2022 - 08:35:06 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0080 para o fornecedor A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA foi definida pelo pregoeiro para 21/09/2022 às 09:05, encerrando às
09:10:00.

21/09/2022 - 09:00:32 Sistema O item 0234 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 5,530.

21/09/2022 - 09:00:32 Sistema O item 0234 tem como novo arrematante C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA com lanceR$ 5,530.

21/09/2022 - 09:05:01 Sistema O item 0026 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

21/09/2022 - 09:05:01 Sistema Para o item 0026, o fornecedor A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA tem direito a lance de desempate
conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).

21/09/2022 - 09:05:01 Sistema O item 0210 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

21/09/2022 - 09:05:01 Sistema O item 0239 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

21/09/2022 - 09:10:02 Sistema O item 0080 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

21/09/2022 - 09:10:02 Sistema Para o item 0080, o fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA tem direito a
lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).

21/09/2022 - 10:14:52 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0026 para o fornecedor A2
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA foi definida pelo pregoeiro para 21/09/2022 às 10:34, encerrando às
10:39:00.

21/09/2022 - 10:39:03 Sistema O item 0026 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

21/09/2022 - 10:45:49 Sistema O fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA foi inabilitado no
processo.
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21/09/2022 - 10:45:49 Sistema Motivo: SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação da
situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo
Total /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante. 11.5.2.
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma
só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO
solicitada, deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação... (CONTINUA)

21/09/2022 - 10:45:49 Sistema (CONT. 1) (LO) que autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de
Licença Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar
contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante,
conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato.

21/09/2022 - 10:45:49 Sistema O fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA foi inabilitado para
o item 0045 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 10:45:49 Sistema O item 0045 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 0,170.

21/09/2022 - 10:45:49 Sistema O fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA foi inabilitado para
o item 0046 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 10:45:49 Sistema O item 0046 tem como novo arrematante Estratti Vegetali Farmacia e Manipulação Eireli com lance de R$
2,000.

21/09/2022 - 10:45:49 Sistema O fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA foi inabilitado para
o item 0161 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 10:45:49 Sistema O item 0161 tem como novo arrematante C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA com lance de R$ 32,700.

21/09/2022 - 10:45:49 Sistema O fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA foi inabilitado para
o item 0235 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 10:45:49 Sistema O item 0235 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 3,990.

21/09/2022 - 10:45:50 Sistema Para o item 0235, o fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA tem direito a
lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 10:49:11 Sistema O fornecedor Estratti Vegetali Farmacia e Manipulação Eireli foi inabilitado no processo.

21/09/2022 - 10:49:11 Sistema Motivo: SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E
MANIPULAÇÃO EIRELI, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária –
ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as
devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada, deixou de
apresentar também, 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico –
Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01,
com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973; 11.5.3. Autorizações de Funcionamento (AFE)
expedido pela ANVISA e cópia da sua publicação no Diário Oficial da União (DOU) acrescentada das
atividades para armazenar, expedir, distribuir e transportar medicamentos comuns e... (CONTINUA)

21/09/2022 - 10:49:11 Sistema (CONT. 1) sujeitos a controle especial, produtos para saúde e saneantes; ou contrato com empresa
transportadora que possua Autorização para tal. A Autorização de Funcionamento deverá estar na vigência
do Prazo de Validade, de acordo com a Medida Provisória nº 2190-34/01. Sendo assim, não cabe outra
medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.

21/09/2022 - 10:49:11 Sistema O fornecedor Estratti Vegetali Farmacia e Manipulação Eireli foi inabilitado para o item 0046 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 10:49:11 Sistema O item 0046 tem como novo arrematante C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA com lance de R$ 2,450.

21/09/2022 - 10:49:11 Sistema O fornecedor Estratti Vegetali Farmacia e Manipulação Eireli foi inabilitado para o item 0158 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 10:49:11 Sistema O item 0158 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 1,200.

21/09/2022 - 10:49:11 Sistema O fornecedor Estratti Vegetali Farmacia e Manipulação Eireli foi inabilitado para o item 0204 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 10:49:11 Sistema O item 0204 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 7,840.

21/09/2022 - 10:49:11 Sistema O fornecedor Estratti Vegetali Farmacia e Manipulação Eireli foi inabilitado para o item 0247 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 10:49:11 Sistema O item 0247 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 2,760.

21/09/2022 - 10:49:11 Sistema Para o item 0247, o fornecedor C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA tem direito a lance de desempate
conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 10:49:11 Sistema O fornecedor Estratti Vegetali Farmacia e Manipulação Eireli foi inabilitado para o item 0248 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 10:49:11 Sistema O item 0248 tem como novo arrematante GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda. com lance de R$ 0,672.

21/09/2022 - 10:49:11 Sistema O fornecedor Estratti Vegetali Farmacia e Manipulação Eireli foi inabilitado para o item 0250 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 10:49:11 Sistema O item 0250 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 0,220.

21/09/2022 - 10:50:28 Sistema O fornecedor ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA foi
inabilitado no processo.

21/09/2022 - 10:50:28 Sistema Motivo: SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante ZAFRA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida; 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a operação,
acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em
Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o... (CONTINUA)
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21/09/2022 - 10:50:28 Sistema (CONT. 1) profissional farmacêutico – Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art.
11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo
desta premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes
requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam caracterizados
de maneira sólida, robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e entendemos
que o devido documento relacionado a apresentação de contrato de trabalho firmado com o profissional
farmacêutico não foi cumprida. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato.

21/09/2022 - 10:50:28 Sistema O fornecedor ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA foi
inabilitado para o item 0060 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 10:50:28 Sistema O item 0060 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 0,540.

21/09/2022 - 10:50:28 Sistema O fornecedor ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA foi
inabilitado para o item 0078 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 10:50:28 Sistema O item 0078 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 1,950.

21/09/2022 - 10:50:28 Sistema O fornecedor ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA foi
inabilitado para o item 0263 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 10:50:28 Sistema O item 0263 tem como novo arrematante EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA com lance de R$ 2,180.

21/09/2022 - 10:50:28 Sistema O fornecedor ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA foi
inabilitado para o item 0268 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 10:50:28 Sistema O item 0268 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,800.

21/09/2022 - 10:50:28 Sistema O fornecedor ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA foi
inabilitado para o item 0281 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 10:50:28 Sistema O item 0281 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 0,520.

21/09/2022 - 10:51:36 Sistema O fornecedor EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado no
processo.

21/09/2022 - 10:51:36 Sistema Motivo: SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante EXEMPLARMED COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de
Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só
apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada,
deixou de apresentar também, 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a operação,
acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em
Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua
INABILITAÇÃO, declarada neste ato.

21/09/2022 - 10:51:36 Sistema O fornecedor EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o
item 0008 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 10:51:36 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 3,290.

21/09/2022 - 10:51:36 Sistema O fornecedor EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o
item 0019 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 10:51:36 Sistema O item 0019 tem como novo arrematante MCW Produtos Medicos e Hospitalares com lance de R$ 0,130.

21/09/2022 - 10:51:36 Sistema O fornecedor EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o
item 0021 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 10:51:36 Sistema O item 0021 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 10:51:36 Sistema O fornecedor EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o
item 0033 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 10:51:36 Sistema O item 0033 tem como novo arrematante C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA com lance de R$ 1,300.

21/09/2022 - 10:51:36 Sistema O fornecedor EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o
item 0050 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 10:51:36 Sistema O item 0050 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 2,430.

21/09/2022 - 10:51:36 Sistema O fornecedor EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o
item 0062 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 10:51:36 Sistema O item 0062 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 0,650.

21/09/2022 - 10:51:36 Sistema O fornecedor EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o
item 0072 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 10:51:36 Sistema O item 0072 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 1,240.

21/09/2022 - 10:51:36 Sistema O fornecedor EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o
item 0081 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 10:51:36 Sistema O item 0081 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 0,610.

21/09/2022 - 10:51:36 Sistema O fornecedor EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o
item 0082 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 10:51:36 Sistema O item 0082 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 0,830.

21/09/2022 - 10:51:36 Sistema O fornecedor EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o
item 0083 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 10:51:36 Sistema O item 0083 tem como novo arrematante C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA com lance de R$ 5,550.

21/09/2022 - 10:51:36 Sistema O fornecedor EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o
item 0094 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 10:51:36 Sistema O item 0094 tem como novo arrematante C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA com lance de R$ 5,400.

21/09/2022 - 10:51:36 Sistema O fornecedor EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o
item 0098 pelo pregoeiro.
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21/09/2022 - 10:51:36 Sistema O item 0098 tem como novo arrematante C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA com lance de R$ 0,460.

21/09/2022 - 10:51:36 Sistema O fornecedor EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o
item 0101 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 10:51:36 Sistema O item 0101 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 6,190.

21/09/2022 - 10:51:36 Sistema O fornecedor EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o
item 0133 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 10:51:36 Sistema O item 0133 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 12,970.

21/09/2022 - 10:51:36 Sistema O fornecedor EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o
item 0146 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 10:51:36 Sistema O item 0146 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 5,840.

21/09/2022 - 10:51:36 Sistema O fornecedor EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o
item 0155 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 10:51:36 Sistema O item 0155 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 2,260.

21/09/2022 - 10:51:36 Sistema O fornecedor EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o
item 0156 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 10:51:36 Sistema O item 0156 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 2,770.

21/09/2022 - 10:51:36 Sistema O fornecedor EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o
item 0165 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 10:51:36 Sistema O item 0165 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 10,160.

21/09/2022 - 10:51:36 Sistema O fornecedor EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o
item 0177 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 10:51:36 Sistema O item 0177 tem como novo arrematante C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA com lance de R$ 17,600.

21/09/2022 - 10:51:36 Sistema O fornecedor EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o
item 0192 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 10:51:36 Sistema O item 0192 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 15,520.

21/09/2022 - 10:51:36 Sistema O fornecedor EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o
item 0207 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 10:51:36 Sistema O item 0207 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 0,360.

21/09/2022 - 10:51:36 Sistema O fornecedor EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o
item 0244 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 10:51:36 Sistema O item 0244 tem como novo arrematante C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA com lance de R$ 3,430.

21/09/2022 - 10:51:36 Sistema O fornecedor EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o
item 0245 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 10:51:36 Sistema O item 0245 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 0,350.

21/09/2022 - 10:51:36 Sistema O fornecedor EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o
item 0246 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 10:51:36 Sistema O item 0246 tem como novo arrematante C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA com lance de R$ 6,990.

21/09/2022 - 10:51:36 Sistema O fornecedor EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o
item 0263 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 10:51:36 Sistema O item 0263 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 2,190.

21/09/2022 - 10:51:36 Sistema O fornecedor EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o
item 0264 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 10:51:36 Sistema O item 0264 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 1,700.

21/09/2022 - 10:51:36 Sistema O fornecedor EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o
item 0284 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 10:51:36 Sistema O item 0284 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 0,310.

21/09/2022 - 10:51:40 Sistema Para o item 0082, o fornecedor C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA tem direito a lance de desempate
conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 10:51:41 Sistema Para o item 0133, o fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA tem direito a
lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 10:51:41 Sistema Para o item 0155, o fornecedor C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA tem direito a lance de desempate
conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 10:51:41 Sistema Para o item 0156, o fornecedor C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA tem direito a lance de desempate
conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 10:54:09 Sistema O fornecedor BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI foi inabilitado no processo.

21/09/2022 - 10:54:09 Sistema Motivo: SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante BIOMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS EIRELI, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.4. Licença de Operação
(LO) que autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle ambiental e
as condições determinadas para a operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença
Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Sendo assim, não cabe outra
medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.

21/09/2022 - 10:54:09 Sistema O fornecedor BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI foi inabilitado para o item 0024 pelo
pregoeiro.
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21/09/2022 - 10:54:09 Sistema O item 0024 tem como novo arrematante A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA com lance de R$ 0,950.

21/09/2022 - 10:54:09 Sistema O fornecedor BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI foi inabilitado para o item 0288 pelo
pregoeiro.

21/09/2022 - 10:54:09 Sistema O item 0288 tem como novo arrematante R C Zagallo Marques & Cia Ltda com lance de R$ 0,110.

21/09/2022 - 10:58:58 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0082 para o fornecedor C. C.
VIEIRA MORAIS NETO LTDA foi definida pelo pregoeiro para 21/09/2022 às 11:20, encerrando às 11:25:00.

21/09/2022 - 10:59:49 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0155 para o fornecedor C. C.
VIEIRA MORAIS NETO LTDA foi definida pelo pregoeiro para 21/09/2022 às 11:20, encerrando às 11:25:00.

21/09/2022 - 11:00:27 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0156 para o fornecedor C. C.
VIEIRA MORAIS NETO LTDA foi definida pelo pregoeiro para 21/09/2022 às 11:20, encerrando às 11:25:00.

21/09/2022 - 11:01:20 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0185 para o fornecedor C. C.
VIEIRA MORAIS NETO LTDA foi definida pelo pregoeiro para 21/09/2022 às 11:22, encerrando às 11:27:00.

21/09/2022 - 11:02:27 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0205 para o fornecedor C. C.
VIEIRA MORAIS NETO LTDA foi definida pelo pregoeiro para 21/09/2022 às 11:23, encerrando às 11:28:00.

21/09/2022 - 11:03:13 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0247 para o fornecedor C. C.
VIEIRA MORAIS NETO LTDA foi definida pelo pregoeiro para 21/09/2022 às 11:24, encerrando às 11:29:00.

21/09/2022 - 11:21:50 Sistema O item 0082 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 0,820.

21/09/2022 - 11:21:50 Sistema O item 0082 tem como novo arrematante C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA com lanceR$ 0,820.

21/09/2022 - 11:22:03 Sistema O item 0155 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 2,250.

21/09/2022 - 11:22:03 Sistema O item 0155 tem como novo arrematante C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA com lanceR$ 2,250.

21/09/2022 - 11:22:17 Sistema O item 0156 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 2,760.

21/09/2022 - 11:22:17 Sistema O item 0156 tem como novo arrematante C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA com lanceR$ 2,760.

21/09/2022 - 11:22:33 Sistema O item 0185 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 5,400.

21/09/2022 - 11:22:33 Sistema O item 0185 tem como novo arrematante C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA com lanceR$ 5,400.

21/09/2022 - 11:28:02 Sistema O item 0205 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

21/09/2022 - 11:28:33 Sistema O item 0247 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 2,750.

21/09/2022 - 11:28:33 Sistema O item 0247 tem como novo arrematante C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA com lanceR$ 2,750.

21/09/2022 - 11:31:02 Sistema O fornecedor C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA foi inabilitado no processo.

21/09/2022 - 11:31:02 Sistema Motivo: SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou a certidão, onde por sua vez
deixou de apresentar as devidas publicações no (DOU), solicitada. Partindo desta premissa, não se pode
aceitar que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e
legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes requisitos mencionados
estejam pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida,
robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida permanece e entendemos que o devido
documento referente a publicação no jornal Diário Oficial da União (DOU) não... (CONTINUA)

21/09/2022 - 11:31:02 Sistema (CONT. 1) foi cumprido de acordo com as exigências do edital. Portanto, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.

21/09/2022 - 11:31:02 Sistema O fornecedor C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 11:31:02 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA
com lance de R$ 4,920.

21/09/2022 - 11:31:02 Sistema O fornecedor C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 11:31:02 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA
com lance de R$ 2,940.

21/09/2022 - 11:31:02 Sistema O fornecedor C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 11:31:02 Sistema O item 0004 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 11:31:02 Sistema O fornecedor C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA foi inabilitado para o item 0012 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 11:31:02 Sistema O item 0012 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 0,410.

21/09/2022 - 11:31:02 Sistema O fornecedor C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA foi inabilitado para o item 0023 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 11:31:02 Sistema O item 0023 tem como novo arrematante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA
com lance de R$ 11,990.

21/09/2022 - 11:31:02 Sistema O fornecedor C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA foi inabilitado para o item 0033 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 11:31:02 Sistema O item 0033 tem como novo arrematante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA
com lance de R$ 1,520.

21/09/2022 - 11:31:02 Sistema O fornecedor C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA foi inabilitado para o item 0034 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 11:31:02 Sistema O item 0034 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 800,140.

21/09/2022 - 11:31:02 Sistema O fornecedor C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA foi inabilitado para o item 0039 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 11:31:02 Sistema O item 0039 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 11:31:02 Sistema O fornecedor C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA foi inabilitado para o item 0040 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 11:31:02 Sistema O item 0040 tem como novo arrematante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA
com lance de R$ 6,650.

21/09/2022 - 11:31:02 Sistema O fornecedor C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA foi inabilitado para o item 0046 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 11:31:02 Sistema O item 0046 tem como novo arrematante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA
com lance de R$ 2,890.

21/09/2022 - 11:31:02 Sistema O fornecedor C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA foi inabilitado para o item 0059 pelo pregoeiro.
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21/09/2022 - 11:31:02 Sistema O item 0059 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 5,760.

21/09/2022 - 11:31:02 Sistema O fornecedor C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA foi inabilitado para o item 0064 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 11:31:02 Sistema O item 0064 tem como novo arrematante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA
com lance de R$ 3,270.

21/09/2022 - 11:31:02 Sistema O fornecedor C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA foi inabilitado para o item 0070 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 11:31:02 Sistema O item 0070 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,520.

21/09/2022 - 11:31:02 Sistema O fornecedor C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA foi inabilitado para o item 0082 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 11:31:02 Sistema O item 0082 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 0,830.

21/09/2022 - 11:31:02 Sistema O fornecedor C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA foi inabilitado para o item 0083 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 11:31:02 Sistema O item 0083 tem como novo arrematante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA
com lance de R$ 6,540.

21/09/2022 - 11:31:02 Sistema O fornecedor C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA foi inabilitado para o item 0094 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 11:31:02 Sistema O item 0094 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 6,300.

21/09/2022 - 11:31:02 Sistema O fornecedor C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA foi inabilitado para o item 0098 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 11:31:02 Sistema O item 0098 tem como novo arrematante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA
com lance de R$ 0,540.

21/09/2022 - 11:31:02 Sistema O fornecedor C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA foi inabilitado para o item 0105 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 11:31:02 Sistema O item 0105 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 0,870.

21/09/2022 - 11:31:02 Sistema O fornecedor C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA foi inabilitado para o item 0125 pelo pregoeiro e, por não
ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

21/09/2022 - 11:31:03 Sistema Para o item 0034, o fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA tem direito a
lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 11:31:03 Sistema Para o item 0094, o fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA tem direito a
lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 11:31:03 Sistema Para o item 0105, o fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA tem direito a
lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 11:31:03 Sistema O fornecedor C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA foi inabilitado para o item 0155 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 11:31:03 Sistema O item 0155 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 2,260.

21/09/2022 - 11:31:03 Sistema O fornecedor C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA foi inabilitado para o item 0156 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 11:31:03 Sistema O item 0156 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 2,770.

21/09/2022 - 11:31:03 Sistema O fornecedor C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA foi inabilitado para o item 0161 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 11:31:03 Sistema O item 0161 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 38,470.

21/09/2022 - 11:31:03 Sistema O fornecedor C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA foi inabilitado para o item 0169 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 11:31:03 Sistema O item 0169 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 267,490.

21/09/2022 - 11:31:03 Sistema O fornecedor C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA foi inabilitado para o item 0170 pelo pregoeiro e, por não
ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

21/09/2022 - 11:31:03 Sistema O fornecedor C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA foi inabilitado para o item 0177 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 11:31:03 Sistema O item 0177 tem como novo arrematante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA
com lance de R$ 20,710.

21/09/2022 - 11:31:03 Sistema O fornecedor C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA foi inabilitado para o item 0185 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 11:31:03 Sistema O item 0185 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 5,410.

21/09/2022 - 11:31:03 Sistema O fornecedor C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA foi inabilitado para o item 0202 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 11:31:03 Sistema O item 0202 tem como novo arrematante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA
com lance de R$ 64,310.

21/09/2022 - 11:31:03 Sistema O fornecedor C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA foi inabilitado para o item 0206 pelo pregoeiro e, por não
ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

21/09/2022 - 11:31:04 Sistema O fornecedor C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA foi inabilitado para o item 0212 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 11:31:04 Sistema O item 0212 tem como novo arrematante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA
com lance de R$ 9,800.

21/09/2022 - 11:31:04 Sistema O fornecedor C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA foi inabilitado para o item 0234 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 11:31:04 Sistema O item 0234 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 5,540.

21/09/2022 - 11:31:04 Sistema O fornecedor C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA foi inabilitado para o item 0236 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 11:31:04 Sistema O item 0236 tem como novo arrematante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA
com lance de R$ 25,610.

21/09/2022 - 11:31:04 Sistema O fornecedor C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA foi inabilitado para o item 0243 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 11:31:04 Sistema O item 0243 tem como novo arrematante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA
com lance de R$ 3,760.

21/09/2022 - 11:31:04 Sistema O fornecedor C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA foi inabilitado para o item 0244 pelo pregoeiro.
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21/09/2022 - 11:31:04 Sistema O item 0244 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 3,860.

21/09/2022 - 11:31:04 Sistema Para o item 0244, o fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA tem direito a
lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 11:31:04 Sistema O fornecedor C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA foi inabilitado para o item 0246 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 11:31:04 Sistema O item 0246 tem como novo arrematante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA
com lance de R$ 8,230.

21/09/2022 - 11:31:04 Sistema O fornecedor C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA foi inabilitado para o item 0247 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 11:31:04 Sistema O item 0247 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 2,760.

21/09/2022 - 11:31:04 Sistema O fornecedor C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA foi inabilitado para o item 0251 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 11:31:04 Sistema O item 0251 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 18,190.

21/09/2022 - 11:31:04 Sistema Para o item 0251, o fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA tem direito a
lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 11:33:55 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: O sistema permanecerá ativo. No entanto, entre 11:30 e 13:30 horas,
permanecerá sem a inclusão de eventos por parte deste pregoeiro para que possamos ter um intervalo para
o almoço.

21/09/2022 - 13:33:10 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Boa tarde, estaremos continuando com o certame!

21/09/2022 - 15:11:45 Sistema O fornecedor R C Zagallo Marques & Cia Ltda foi inabilitado no processo.

21/09/2022 - 15:11:45 Sistema Motivo: SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações, onde por
sua vez deixou de apresentar a devida CERTIDÃO solicitada. Partindo desta premissa, não se pode aceitar
que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não
basta simplesmente que possua a aparência de que todos estes requisitos mencionados estejam
pretensamente presentes, mas que realmente todos estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e
indiscutível. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste
ato.

21/09/2022 - 15:11:45 Sistema O fornecedor R C Zagallo Marques & Cia Ltda foi inabilitado para o item 0027 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 15:11:45 Sistema O item 0027 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 13,740.

21/09/2022 - 15:11:45 Sistema O fornecedor R C Zagallo Marques & Cia Ltda foi inabilitado para o item 0049 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 15:11:45 Sistema O item 0049 tem como novo arrematante A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA com lance de R$ 0,330.

21/09/2022 - 15:11:45 Sistema O fornecedor R C Zagallo Marques & Cia Ltda foi inabilitado para o item 0063 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 15:11:45 Sistema O item 0063 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,500.

21/09/2022 - 15:11:45 Sistema O fornecedor R C Zagallo Marques & Cia Ltda foi inabilitado para o item 0118 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 15:11:45 Sistema O item 0118 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 3,090.

21/09/2022 - 15:11:45 Sistema O fornecedor R C Zagallo Marques & Cia Ltda foi inabilitado para o item 0142 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 15:11:45 Sistema O item 0142 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 5,490.

21/09/2022 - 15:11:45 Sistema O fornecedor R C Zagallo Marques & Cia Ltda foi inabilitado para o item 0252 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 15:11:45 Sistema O item 0252 tem como novo arrematante GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda. com lance de R$ 0,290.

21/09/2022 - 15:11:45 Sistema O fornecedor R C Zagallo Marques & Cia Ltda foi inabilitado para o item 0265 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 15:11:45 Sistema O item 0265 tem como novo arrematante REALMED DISTRIBUIDORA LTDA com lance de R$ 0,250.

21/09/2022 - 15:11:45 Sistema O fornecedor R C Zagallo Marques & Cia Ltda foi inabilitado para o item 0270 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 15:11:45 Sistema O item 0270 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 0,210.

21/09/2022 - 15:11:45 Sistema O fornecedor R C Zagallo Marques & Cia Ltda foi inabilitado para o item 0288 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 15:11:45 Sistema O item 0288 tem como novo arrematante REALMED DISTRIBUIDORA LTDA com lance de R$ 0,120.

21/09/2022 - 15:34:11 Sistema Desempate realizado para o item 0004 tem como vencedor o fornecedor 21.581.445/0001-82

21/09/2022 - 15:34:11 Sistema Para o item 0004, o fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA tem direito a
lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 15:34:11 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 21.581.445/0001-82, 04.860.635/0001-10

21/09/2022 - 15:34:26 Sistema Desempate realizado para o item 0021 tem como vencedor o fornecedor 21.581.445/0001-82

21/09/2022 - 15:34:26 Sistema Para o item 0021, o fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA tem direito a
lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 15:34:26 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 21.581.445/0001-82, 04.860.635/0001-10

21/09/2022 - 15:34:53 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0034 para o fornecedor
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 21/09/2022
às 16:00, encerrando às 16:05:00.

21/09/2022 - 15:35:23 Sistema Desempate realizado para o item 0039 tem como vencedor o fornecedor 21.581.445/0001-82

21/09/2022 - 15:35:23 Sistema Para o item 0039, o fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA tem direito a
lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 15:35:23 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: *17.033.801/0001-56, 21.581.445/0001-82,
04.860.635/0001-10

21/09/2022 - 15:35:23 Sistema Fornecedores marcados com * estão inabilitados ou desclassificados e participaram do sorteio para fins de
reclassificação.
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21/09/2022 - 15:35:58 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0080 para o fornecedor
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 21/09/2022
às 16:00, encerrando às 16:05:00.

21/09/2022 - 15:36:48 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0094 para o fornecedor
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 21/09/2022
às 16:00, encerrando às 16:05:00.

21/09/2022 - 15:37:38 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0105 para o fornecedor
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 21/09/2022
às 16:00, encerrando às 16:05:00.

21/09/2022 - 15:38:23 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0107 para o fornecedor
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 21/09/2022
às 16:00, encerrando às 16:05:00.

21/09/2022 - 15:39:37 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0133 para o fornecedor
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 21/09/2022
às 16:00, encerrando às 16:05:00.

21/09/2022 - 15:41:36 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0235 para o fornecedor
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 21/09/2022
às 16:05, encerrando às 16:10:00.

21/09/2022 - 15:42:17 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0244 para o fornecedor
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 21/09/2022
às 16:06, encerrando às 16:11:00.

21/09/2022 - 15:42:59 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0251 para o fornecedor
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 21/09/2022
às 16:06, encerrando às 16:11:00.

21/09/2022 - 15:57:48 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0021 para o fornecedor
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 21/09/2022
às 16:22, encerrando às 16:27:00.

21/09/2022 - 16:05:01 Sistema O item 0034 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

21/09/2022 - 16:05:01 Sistema O item 0080 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

21/09/2022 - 16:05:01 Sistema O item 0094 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

21/09/2022 - 16:05:01 Sistema O item 0105 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

21/09/2022 - 16:05:01 Sistema O item 0107 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

21/09/2022 - 16:05:01 Sistema O item 0133 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

21/09/2022 - 16:10:02 Sistema O item 0235 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

21/09/2022 - 16:11:03 Sistema O item 0244 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

21/09/2022 - 16:11:03 Sistema O item 0251 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

21/09/2022 - 16:27:01 Sistema O item 0021 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

21/09/2022 - 16:27:53 Sistema O fornecedor GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. foi inabilitado no
processo.

21/09/2022 - 16:27:53 Sistema Motivo: SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE
MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital,
11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a operação, acompanhado de sua
publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou
estadual. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste
ato.

21/09/2022 - 16:27:53 Sistema O fornecedor GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. foi inabilitado para
o item 0068 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 16:27:53 Sistema O item 0068 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 0,100.

21/09/2022 - 16:27:53 Sistema O fornecedor GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. foi inabilitado para
o item 0069 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 16:27:53 Sistema O item 0069 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 0,080.

21/09/2022 - 16:27:53 Sistema O fornecedor GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. foi inabilitado para
o item 0073 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 16:27:53 Sistema O item 0073 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 3,070.

21/09/2022 - 16:27:53 Sistema O fornecedor GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. foi inabilitado para
o item 0092 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 16:27:53 Sistema O item 0092 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 3,380.

21/09/2022 - 16:27:53 Sistema O fornecedor GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. foi inabilitado para
o item 0127 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 16:27:53 Sistema O item 0127 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 3,000.

21/09/2022 - 16:27:53 Sistema O fornecedor GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. foi inabilitado para
o item 0166 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 16:27:53 Sistema O item 0166 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 0,700.

21/09/2022 - 16:27:53 Sistema O fornecedor GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. foi inabilitado para
o item 0171 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 16:27:53 Sistema O item 0171 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 0,370.

21/09/2022 - 16:27:53 Sistema O fornecedor GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. foi inabilitado para
o item 0213 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 16:27:53 Sistema O item 0213 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 0,090.

21/09/2022 - 16:27:53 Sistema O fornecedor GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. foi inabilitado para
o item 0231 pelo pregoeiro.
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21/09/2022 - 16:27:53 Sistema O item 0231 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 7,140.

21/09/2022 - 16:27:53 Sistema O fornecedor GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. foi inabilitado para
o item 0232 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 16:27:53 Sistema O item 0232 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 2,020.

21/09/2022 - 16:27:53 Sistema O fornecedor GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. foi inabilitado para
o item 0233 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 16:27:53 Sistema O item 0233 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 3,300.

21/09/2022 - 16:27:53 Sistema O fornecedor GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. foi inabilitado para
o item 0248 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 16:27:53 Sistema O item 0248 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 7,070.

21/09/2022 - 16:27:53 Sistema O fornecedor GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. foi inabilitado para
o item 0252 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 16:27:53 Sistema O item 0252 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 0,330.

21/09/2022 - 16:27:53 Sistema O fornecedor GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. foi inabilitado para
o item 0272 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 16:27:53 Sistema O item 0272 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 2,730.

21/09/2022 - 16:27:53 Sistema O fornecedor GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. foi inabilitado para
o item 0278 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 16:27:53 Sistema O item 0278 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 16:27:53 Sistema O fornecedor GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. foi inabilitado para
o item 0291 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 16:27:53 Sistema O item 0291 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 16,800.

21/09/2022 - 16:27:53 Sistema O fornecedor GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. foi inabilitado para
o item 0293 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 16:27:53 Sistema O item 0293 tem como novo arrematante MCW Produtos Medicos e Hospitalares com lance de R$ 3,220.

21/09/2022 - 16:27:53 Sistema O fornecedor GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. foi inabilitado para
o item 0297 pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 16:27:53 Sistema O item 0297 tem como novo arrematante Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. com lance de R$ 1,100.

21/09/2022 - 16:27:54 Sistema Para o item 0297, o fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA tem direito a lance de desempate
conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

21/09/2022 - 17:36:45 Sistema Desempate realizado para o item 0278 tem como vencedor o fornecedor 94.389.400/0001-84

21/09/2022 - 17:36:45 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: *38.329.458/0001-61, 94.389.400/0001-84,
00.545.222/0001-90

21/09/2022 - 17:36:45 Sistema Fornecedores marcados com * estão inabilitados ou desclassificados e participaram do sorteio para fins de
reclassificação.

21/09/2022 - 17:37:47 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0297 para o fornecedor REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 21/09/2022 às 18:00, encerrando às 18:05:00.

21/09/2022 - 17:38:51 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Esta sessão será suspensa devido ao nosso horário já excedido. Sendo assim
continuaremos com o certame amanhã 22/09/2022 às 08:00 horas. Desde já agradeço por tudo.

21/09/2022 - 18:05:03 Sistema O item 0297 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

22/09/2022 - 08:02:10 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Bom dia! Estamos reabrindo o certame.

22/09/2022 - 08:03:53 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informo que estaremos continuando com o julgamento.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado no processo.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema Motivo: SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSP.
LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva
publicação no Diário Oficial da União (DOU);.Pois a mesma não apresentou as devidas publicações e
CERTIDÃO solicitada. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 1,050.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 1,050.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0007 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0007 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0009 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,450.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0010 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,750.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0011 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 1,330.
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22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0012 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0012 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 0,423.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0014 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0014 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 0,190.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0015 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0015 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 0,200.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0018 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0018 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 5,590.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0022 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0022 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,910.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0025 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 11,250.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0029 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0029 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,050.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0032 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0032 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 1,540.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0037 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0037 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 1,470.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0042 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0042 tem como novo arrematante MCW Produtos Medicos e Hospitalares com lance de R$ 0,060.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0044 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0044 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 0,840.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0045 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0045 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,430.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0050 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0050 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0051 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0051 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 0,160.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0052 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0052 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,390.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0053 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0053 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,130.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0057 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0057 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 3,530.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0058 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0058 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,320.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0059 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0059 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 6,500.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0060 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0060 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0061 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0061 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0062 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0062 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0068 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0068 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 0,120.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0069 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0069 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,110.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0072 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0072 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 1,660.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0073 pelo pregoeiro.
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22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0073 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 3,120.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0076 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0076 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 2,960.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0079 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0079 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,310.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0084 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0084 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 14,000.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0088 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0088 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 0,130.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0089 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0089 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 0,860.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0091 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0091 tem como novo arrematante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA
com lance de R$ 9,590.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0099 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0099 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 1,620.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0101 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0101 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 8,460.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0103 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0103 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 1,960.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0106 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0106 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 1,400.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0108 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0108 tem como novo arrematante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA
com lance de R$ 74,750.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0109 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0109 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 5,220.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0110 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0110 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 1,540.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0113 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0113 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 1,540.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0114 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0114 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 1,540.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0117 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0117 tem como novo arrematante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA
com lance de R$ 3,980.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0118 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0118 tem como novo arrematante A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA com lance de R$ 3,350.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0124 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0124 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,260.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0126 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0126 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 0,210.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0127 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0127 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 3,530.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0128 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0128 tem como novo arrematante REALMED DISTRIBUIDORA LTDA com lance de R$ 0,250.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0129 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0129 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 5,850.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0131 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0131 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 1,740.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0132 pelo pregoeiro.
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22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0132 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 0,590.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0137 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0137 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 1,590.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0138 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0138 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,090.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0142 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0142 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 5,650.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0143 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0143 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 0,350.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0144 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0144 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 5,610.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0147 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0147 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,710.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0150 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0150 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 5,040.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0151 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0151 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 0,380.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0152 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0152 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 2,800.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0153 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0153 tem como novo arrematante MCW Produtos Medicos e Hospitalares com lance de R$ 0,230.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0154 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0154 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 368,650.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0158 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0158 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 1,400.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0162 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0162 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 117,650.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0164 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0164 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,940.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0171 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0171 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,440.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0172 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0172 tem como novo arrematante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA
com lance de R$ 3,080.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0174 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0174 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 4,890.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0175 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0175 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 2,370.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0178 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0178 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 1,960.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0179 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0179 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 0,370.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0182 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0182 tem como novo arrematante MCW Produtos Medicos e Hospitalares com lance de R$ 0,180.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0189 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0189 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 0,160.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0190 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0190 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 4,340.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0193 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0193 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 2,940.
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22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0195 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0195 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 1,060.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0211 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0211 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 10,490.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0213 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0213 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,100.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0215 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0215 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 13,680.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0218 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0218 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 1,430.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0219 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0219 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 16,520.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0220 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0220 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 9,200.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0221 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0221 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 18,970.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0222 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0222 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 2,170.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0224 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0224 tem como novo arrematante MCW Produtos Medicos e Hospitalares com lance de R$ 0,170.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0228 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0228 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 7,820.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0229 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0229 tem como novo arrematante MCW Produtos Medicos e Hospitalares com lance de R$ 45,320.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0232 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0232 tem como novo arrematante REALMED DISTRIBUIDORA LTDA com lance de R$ 2,210.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0233 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0233 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 3,510.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0237 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0237 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 17,990.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0238 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0238 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 47,050.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0239 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0239 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 0,110.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0240 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0240 tem como novo arrematante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA
com lance de R$ 1,740.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0250 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0250 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 2,170.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0255 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0255 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 0,650.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0258 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0258 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 0,390.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0259 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0259 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 1,290.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0263 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0263 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 2,310.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0270 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0270 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 0,260.
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22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0271 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0271 tem como novo arrematante MCW Produtos Medicos e Hospitalares com lance de R$ 0,120.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0273 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0273 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,330.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0274 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0274 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,190.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0275 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0275 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 0,080.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0276 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0276 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 0,150.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0279 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0279 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 0,320.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0280 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0280 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 5,270.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0282 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0282 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 1,260.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0283 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0283 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 0,200.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0285 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0285 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,270.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0286 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0286 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,220.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0290 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0290 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,110.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0292 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0292 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 0,240.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0294 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0294 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 2,800.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0295 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0295 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 2,990.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0296 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0296 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 0,530.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0297 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0297 tem como novo arrematante REALMED DISTRIBUIDORA LTDA com lance de R$ 1,110.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0299 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0299 tem como novo arrematante REALMED DISTRIBUIDORA LTDA com lance de R$ 2,990.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0300 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0300 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 7,720.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. foi inabilitado para o item 0302 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:32 Sistema O item 0302 tem como novo arrematante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA
com lance de R$ 2,180.

22/09/2022 - 08:05:33 Sistema Para o item 0059, o fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA tem direito a
lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:33 Sistema Para o item 0076, o fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA tem direito a
lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:33 Sistema Para o item 0109, o fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA tem direito a
lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:34 Sistema Para o item 0174, o fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA tem direito a
lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:34 Sistema Para o item 0195, o fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA tem direito a
lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:34 Sistema Para o item 0250, o fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA tem direito a
lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:05:34 Sistema Para o item 0296, o fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA tem direito a lance de desempate
conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.
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22/09/2022 - 08:32:16 Sistema Desempate realizado para o item 0001 tem como vencedor o fornecedor 04.860.635/0001-10

22/09/2022 - 08:32:16 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 04.860.635/0001-10, 21.581.445/0001-82,
04.949.905/0001-63

22/09/2022 - 08:43:27 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0004 para o fornecedor
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022
às 09:05, encerrando às 09:10:00.

22/09/2022 - 08:43:56 Sistema Desempate realizado para o item 0007 tem como vencedor o fornecedor 04.949.905/0001-63

22/09/2022 - 08:43:56 Sistema Para o item 0007, o fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA tem direito a
lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:43:56 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 04.949.905/0001-63, 21.581.445/0001-82,
*83.929.976/0001-70, *03.602.727/0001-37, 04.860.635/0001-10

22/09/2022 - 08:43:56 Sistema Fornecedores marcados com * estão inabilitados ou desclassificados e participaram do sorteio para fins de
reclassificação.

22/09/2022 - 08:48:20 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0039 para o fornecedor
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022
às 09:10, encerrando às 09:15:00.

22/09/2022 - 08:48:58 Sistema Desempate realizado para o item 0050 tem como vencedor o fornecedor 04.860.635/0001-10

22/09/2022 - 08:48:58 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 04.860.635/0001-10, *29.043.834/0001-66,
*23.312.871/0001-46, *17.033.801/0001-56, 21.581.445/0001-82

22/09/2022 - 08:48:58 Sistema Fornecedores marcados com * estão inabilitados ou desclassificados e participaram do sorteio para fins de
reclassificação.

22/09/2022 - 08:49:13 Sistema Desempate realizado para o item 0060 tem como vencedor o fornecedor 21.581.445/0001-82

22/09/2022 - 08:49:13 Sistema Para o item 0060, o fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA tem direito a
lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 08:49:13 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 21.581.445/0001-82, 04.860.635/0001-10

22/09/2022 - 08:49:30 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0059 para o fornecedor
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022
às 09:10, encerrando às 09:15:00.

22/09/2022 - 08:50:06 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0060 para o fornecedor
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022
às 09:10, encerrando às 09:15:00.

22/09/2022 - 08:50:42 Sistema Desempate realizado para o item 0061 tem como vencedor o fornecedor 04.860.635/0001-10

22/09/2022 - 08:50:42 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 04.860.635/0001-10, 21.581.445/0001-82

22/09/2022 - 08:50:47 Sistema Desempate realizado para o item 0062 tem como vencedor o fornecedor 04.860.635/0001-10

22/09/2022 - 08:50:47 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 04.860.635/0001-10, 21.581.445/0001-82

22/09/2022 - 08:51:39 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0174 para o fornecedor
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022
às 09:15, encerrando às 09:20:00.

22/09/2022 - 08:52:20 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0195 para o fornecedor
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022
às 09:15, encerrando às 09:20:00.

22/09/2022 - 08:53:14 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0250 para o fornecedor
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022
às 09:15, encerrando às 09:20:00.

22/09/2022 - 08:54:16 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0296 para o fornecedor REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 09:20, encerrando às 09:25:00.

22/09/2022 - 09:10:01 Sistema O item 0004 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

22/09/2022 - 09:15:02 Sistema O item 0039 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

22/09/2022 - 09:15:02 Sistema O item 0059 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

22/09/2022 - 09:15:02 Sistema O item 0060 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

22/09/2022 - 09:20:01 Sistema O item 0174 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

22/09/2022 - 09:20:01 Sistema O item 0195 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

22/09/2022 - 09:20:01 Sistema O item 0250 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

22/09/2022 - 09:20:25 Sistema O item 0296 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 0,470.

22/09/2022 - 09:20:25 Sistema O item 0296 tem como novo arrematante REALMED DISTRIBUIDORA LTDA com lanceR$ 0,470.

22/09/2022 - 10:22:07 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0109 para o fornecedor
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022
às 10:45, encerrando às 10:50:00.

22/09/2022 - 10:30:28 Sistema Para o item 0028 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 10:30:41 Sistema Para o item 0071 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 10:30:51 Sistema Para o item 0074 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 10:31:16 Sistema Para o item 0148 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 10:31:29 Sistema Para o item 0149 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 10:31:44 Sistema Para o item 0160 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 10:31:59 Sistema Para o item 0187 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 10:32:14 Sistema Para o item 0188 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 10:32:28 Sistema Para o item 0191 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 10:32:42 Sistema Para o item 0241 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.
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22/09/2022 - 10:32:49 Sistema Para o item 0242 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 10:35:19 Sistema Para o item 0253 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 10:35:28 Sistema Para o item 0254 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 10:39:10 Sistema Para o item 0256 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 10:39:17 Sistema Para o item 0257 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 10:39:30 Sistema Para o item 0262 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 10:45:28 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0038
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 10:45:28 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 10:45:28 Sistema O item 0038 tem como novo arrematante A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA com lance de R$ 4,299.

22/09/2022 - 10:45:39 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0047
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 10:45:39 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 10:45:39 Sistema O item 0047 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 10:45:53 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0168
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 10:45:53 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 10:45:53 Sistema O item 0168 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 0,820.

22/09/2022 - 10:46:13 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0249
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 10:46:13 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 10:46:13 Sistema O item 0249 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 4,600.

22/09/2022 - 10:46:33 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0266
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 10:46:33 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 10:46:33 Sistema O item 0266 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 4,110.

22/09/2022 - 10:50:01 Sistema O item 0109 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

22/09/2022 - 10:52:36 Sistema Desempate realizado para o item 0047 tem como vencedor o fornecedor 21.581.445/0001-82

22/09/2022 - 10:52:36 Sistema Para o item 0047, o fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA tem direito a
lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 10:52:36 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: *17.033.801/0001-56, 21.581.445/0001-82,
04.860.635/0001-10

22/09/2022 - 10:52:36 Sistema Fornecedores marcados com * estão inabilitados ou desclassificados e participaram do sorteio para fins de
reclassificação.

22/09/2022 - 10:54:10 Sistema O fornecedor MCW Produtos Medicos e Hospitalares foi desclassificado para o item 0041 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 10:54:10 Sistema Motivo: A licitante MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO ENVIOU PROPOSTA
READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à
proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados,
serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o
prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para envio da
proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo
ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item
recorrente.
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22/09/2022 - 10:54:10 Sistema O item 0041 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 0,080.

22/09/2022 - 10:54:41 Sistema O fornecedor MCW Produtos Medicos e Hospitalares foi desclassificado para o item 0075 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 10:54:41 Sistema Motivo: A licitante MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO ENVIOU PROPOSTA
READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à
proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados,
serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o
prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para envio da
proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo
ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item
recorrente.

22/09/2022 - 10:54:41 Sistema O item 0075 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 0,330.

22/09/2022 - 10:54:53 Sistema O fornecedor MCW Produtos Medicos e Hospitalares foi desclassificado para o item 0085 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 10:54:53 Sistema Motivo: A licitante MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO ENVIOU PROPOSTA
READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à
proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados,
serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o
prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para envio da
proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo
ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item
recorrente.

22/09/2022 - 10:54:53 Sistema O item 0085 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,150.

22/09/2022 - 10:55:01 Sistema O fornecedor MCW Produtos Medicos e Hospitalares foi desclassificado para o item 0086 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 10:55:01 Sistema Motivo: A licitante MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO ENVIOU PROPOSTA
READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à
proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados,
serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o
prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para envio da
proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo
ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item
recorrente.

22/09/2022 - 10:55:01 Sistema O item 0086 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,150.

22/09/2022 - 10:55:18 Sistema O fornecedor MCW Produtos Medicos e Hospitalares foi desclassificado para o item 0173 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 10:55:18 Sistema Motivo: A licitante MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO ENVIOU PROPOSTA
READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à
proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados,
serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o
prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para envio da
proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo
ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item
recorrente.

22/09/2022 - 10:55:18 Sistema O item 0173 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,080.

22/09/2022 - 10:55:41 Sistema O fornecedor MCW Produtos Medicos e Hospitalares foi desclassificado para o item 0216 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 10:55:41 Sistema Motivo: A licitante MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO ENVIOU PROPOSTA
READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à
proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados,
serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o
prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para envio da
proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo
ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item
recorrente.

22/09/2022 - 10:55:41 Sistema O item 0216 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,160.

22/09/2022 - 10:56:30 Sistema O fornecedor MCW Produtos Medicos e Hospitalares foi desclassificado para o item 0260 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 10:56:30 Sistema Motivo: A licitante MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NÃO ENVIOU PROPOSTA
READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à
proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados,
serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o
prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para envio da
proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo
ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item
recorrente.

22/09/2022 - 10:56:30 Sistema O item 0260 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,330.

22/09/2022 - 10:58:47 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0007 para o fornecedor
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022
às 11:20, encerrando às 11:25:00.

22/09/2022 - 10:59:38 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0047 para o fornecedor
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022
às 11:20, encerrando às 11:25:00.

22/09/2022 - 11:00:37 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0076 para o fornecedor
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022
às 11:20, encerrando às 11:25:00.

22/09/2022 - 11:25:02 Sistema O item 0007 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

22/09/2022 - 11:25:02 Sistema O item 0047 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

22/09/2022 - 11:25:02 Sistema O item 0076 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

22/09/2022 - 11:49:10 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0024. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 22/09/2022.
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22/09/2022 - 11:49:10 Sistema Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, Informo que as devidas analises são feitas com cautela e
eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros a administração pública,
onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos licitatórios. Sendo
assim, solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a administração, pois o mesmo se
constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se
tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com seus devidos
cálculos de todos os itens arrematados pela empresa A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, incluído valor de
transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas recentes (tendo em vista a
variação/oscilação do mercado), e seus devidos impostos incluídos, e todas as outras despesas necessárias
para a entrega do produto, para então se verificar a... (CONTINUA)

22/09/2022 - 11:49:10 Sistema (CONT. 1) viabilidade, e se o mesmo poderá manter o valor licitado de acordo com seu devido lance.
Portanto anexar as devidas documentações exigidas no cumprimento do prazo estipulado e requisitado por
este Pregoeiro. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas.

22/09/2022 - 11:49:22 Sistema A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA foi
definida pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00.

22/09/2022 - 11:50:47 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 13:50 do dia 22/09/2022.

22/09/2022 - 11:50:47 Sistema Motivo: SENHORES LICITANTES: Informamos que será aberto prazo de 2 horas para negociação e envio da
proposta consolidada de acordo com a classificação do ranking.

22/09/2022 - 11:51:23 Sistema A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 13:50.

22/09/2022 - 11:52:50 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 22/09/2022.

22/09/2022 - 11:52:50 Sistema Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, Informo que as devidas analises são feitas com cautela e
eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros a administração pública,
onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos licitatórios. Sendo
assim, solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a administração, pois o mesmo se
constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se
tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com seus devidos
cálculos de todos os itens arrematados pela empresa DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda,
incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas recentes (tendo em vista
a variação/oscilação do mercado), e seus devidos impostos incluídos, e todas as outras despesas
necessárias para a entrega do produto, para... (CONTINUA)

22/09/2022 - 11:52:50 Sistema (CONT. 1) então se verificar a viabilidade, e se o mesmo poderá manter o valor licitado de acordo com seu
devido lance. Portanto anexar as devidas documentações exigidas no cumprimento do prazo estipulado e
requisitado por este Pregoeiro. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas.

22/09/2022 - 11:53:02 Sistema A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00.

22/09/2022 - 11:54:19 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0123. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 22/09/2022.

22/09/2022 - 11:54:19 Sistema Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, Informo que as devidas analises são feitas com cautela e
eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros a administração pública,
onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos licitatórios. Sendo
assim, solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a administração, pois o mesmo se
constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se
tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com seus devidos
cálculos de todos os itens arrematados pela empresa ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com
datas recentes (tendo em vista a variação/oscilação do mercado), e seus devidos impostos incluídos, e todas
as outras despesas necessárias para a entrega do... (CONTINUA)

22/09/2022 - 11:54:19 Sistema (CONT. 1) produto, para então se verificar a viabilidade, e se o mesmo poderá manter o valor licitado de
acordo com seu devido lance. Portanto anexar as devidas documentações exigidas no cumprimento do prazo
estipulado e requisitado por este Pregoeiro. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas.

22/09/2022 - 11:54:33 Sistema A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00.

22/09/2022 - 11:55:29 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 13:55 do dia 22/09/2022.

22/09/2022 - 11:55:29 Sistema Motivo: SENHORES LICITANTES: Informamos que será aberto prazo de 2 horas para negociação e envio da
proposta consolidada de acordo com a classificação do ranking.

22/09/2022 - 11:55:43 Sistema A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda foi definida pelo
pregoeiro para 22/09/2022 às 13:55.

22/09/2022 - 11:56:39 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 22/09/2022.

22/09/2022 - 11:56:39 Sistema Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, Informo que as devidas analises são feitas com cautela e
eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros a administração pública,
onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos licitatórios. Sendo
assim, solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a administração, pois o mesmo se
constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se
tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com seus devidos
cálculos de todos os itens arrematados pela empresa FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas
recentes (tendo em vista a variação/oscilação do mercado), e seus devidos impostos incluídos, e todas as
outras despesas necessárias para a entrega do produto, para... (CONTINUA)

22/09/2022 - 11:56:39 Sistema (CONT. 1) então se verificar a viabilidade, e se o mesmo poderá manter o valor licitado de acordo com seu
devido lance. Portanto anexar as devidas documentações exigidas no cumprimento do prazo estipulado e
requisitado por este Pregoeiro. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas.

22/09/2022 - 11:56:50 Sistema A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00.

22/09/2022 - 11:57:27 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0019. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 22/09/2022.

22/09/2022 - 11:57:27 Sistema Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, Informo que as devidas analises são feitas com cautela e
eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros a administração pública,
onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos licitatórios. Sendo
assim, solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a administração, pois o mesmo se
constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se
tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com seus devidos
cálculos de todos os itens arrematados pela empresa MCW Produtos Medicos e Hospitalares, incluído valor
de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas recentes (tendo em vista a
variação/oscilação do mercado), e seus devidos impostos incluídos, e todas as outras despesas necessárias
para a entrega do produto, para então se... (CONTINUA)
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22/09/2022 - 11:57:27 Sistema (CONT. 1) verificar a viabilidade, e se o mesmo poderá manter o valor licitado de acordo com seu devido
lance. Portanto anexar as devidas documentações exigidas no cumprimento do prazo estipulado e
requisitado por este Pregoeiro. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas.

22/09/2022 - 11:57:39 Sistema A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor MCW Produtos Medicos e Hospitalares foi
definida pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00.

22/09/2022 - 11:58:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0128. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 22/09/2022.

22/09/2022 - 11:58:22 Sistema Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, Informo que as devidas analises são feitas com cautela e
eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros a administração pública,
onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos licitatórios. Sendo
assim, solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a administração, pois o mesmo se
constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se
tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com seus devidos
cálculos de todos os itens arrematados pela empresa REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, incluído valor de
transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas recentes (tendo em vista a
variação/oscilação do mercado), e seus devidos impostos incluídos, e todas as outras despesas necessárias
para a entrega do produto, para então se verificar a... (CONTINUA)

22/09/2022 - 11:58:22 Sistema (CONT. 1) viabilidade, e se o mesmo poderá manter o valor licitado de acordo com seu devido lance.
Portanto anexar as devidas documentações exigidas no cumprimento do prazo estipulado e requisitado por
este Pregoeiro. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas.

22/09/2022 - 11:58:33 Sistema A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA foi
definida pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00.

22/09/2022 - 12:42:02 Sistema O fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME enviou uma nova proposta
readequada.

22/09/2022 - 12:42:36 Sistema A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.

22/09/2022 - 13:43:47 Sistema O fornecedor F Cardoso & Cia Ltda enviou uma nova proposta readequada.

22/09/2022 - 13:43:56 Sistema O fornecedor F Cardoso & Cia Ltda enviou uma nova proposta readequada.

22/09/2022 - 13:47:03 Sistema A diligência do item 0005 foi anexada ao processo.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0034 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0039 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0047 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0059 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0060 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0072 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0073 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0076 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0080 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0081 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0082 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0094 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0099 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0101 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0105 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0107 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0109 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0115 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0120 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0121 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0126 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.
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22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0133 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0136 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0146 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0150 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0151 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0154 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0155 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0156 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0161 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0162 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0165 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0168 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0169 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0174 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0179 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0185 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0192 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0195 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0205 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0210 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0220 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0221 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0222 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0233 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0234 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0235 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0237 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0238 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0239 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0244 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0245 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0247 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0248 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0250 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0251 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0255 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0259 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.
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22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0263 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0264 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0266 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0270 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0276 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0284 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0292 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0295 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 13:55:57 Sistema Para o item 0300 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0029 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0030 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0031 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0036 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0045 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0052 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0053 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0056 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0057 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0058 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0063 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0065 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0069 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0070 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0078 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0079 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0085 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0086 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0092 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0124 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0127 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0129 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0130 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0131 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0137 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0138 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0139 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0142 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0144 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0147 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0157 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0164 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0171 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.
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22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0173 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0175 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0176 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0181 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0186 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0199 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0208 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0209 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0211 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0213 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0215 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0216 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0218 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0223 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0227 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0228 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0249 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0260 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0261 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0268 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0273 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0274 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0280 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0285 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0286 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0290 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:03:19 Sistema Para o item 0298 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

22/09/2022 - 14:05:18 Sistema A diligência do item 0024 foi anexada ao processo.

22/09/2022 - 14:22:39 Sistema O fornecedor A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA enviou uma nova proposta readequada.

22/09/2022 - 14:34:53 Sistema O fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA enviou uma nova proposta readequada.

22/09/2022 - 14:36:12 Sistema O fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA enviou uma nova proposta readequada.

22/09/2022 - 14:56:04 F. FLORESTA COMERCIO... Documentação Item 0001: BOA TARDE, PRECISO DE MAIS TEMPO, POIS SÃO MUITOS ITENS PRA
FAZER A PLANILHA

22/09/2022 - 14:56:31 Sistema O fornecedor MCW Produtos Medicos e Hospitalares enviou uma nova proposta readequada.

22/09/2022 - 14:58:26 F. FLORESTA COMERCIO... Documentação Item 0001: SÃO MUITOS ITENS NÃO CONSIGO ENTREGAR NESSA PRAZO

22/09/2022 - 14:58:37 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Conformo solicitado pela empresa FLORESTA COMERCIO, 22/09/2022 14:56:04
- F. FLORESTA COMERCIO... - Documentação Item 0001: BOA TARDE, PRECISO DE MAIS TEMPO, POIS
SÃO MUITOS ITENS PRA FAZER A PLANILHA. Estaremos prorrogando o prazo para o evio da planilha.

22/09/2022 - 14:59:40 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informo que será prorrogado por mais uma hora 1 para o anexo da proposta e
planilha de comprovação. 22/09/2022 14:56:04 - F. FLORESTA COMERCIO... - Documentação Item 0001:
BOA TARDE, PRECISO DE MAIS TEMPO, POIS SÃO MUITOS ITENS PRA FAZER A PLANILHA.

22/09/2022 - 15:00:06 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 22/09/2022.

22/09/2022 - 15:00:06 Sistema Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que será prorrogado por mais uma hora 1 para o anexo da
proposta e planilha de comprovação. 22/09/2022 14:56:04 - F. FLORESTA COMERCIO... - Documentação
Item 0001: BOA TARDE, PRECISO DE MAIS TEMPO, POIS SÃO MUITOS ITENS PRA FAZER A
PLANILHA.

22/09/2022 - 15:00:28 Sistema A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 16:00.

22/09/2022 - 15:02:17 Pregoeiro 1- SENHORES LICITANTES: Informo que esse será o último prazo para o envio da proposta
readequada e comprovação da planilha de custo. Pois o devido certame deverá continuar para podermos
finalizar o mais rápido possível com eficiência e eficácia.

22/09/2022 - 15:15:40 Pregoeiro SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas: LG Ativo Circulante Realizável a Longo Prazo
/Passivo Circulante Passivo Não Circulante SG Ativo Total /Passivo Circulante Passivo Não Circulante, LC
Ativo Circulante / Passivo Circulante. Pois o mesmo deixou de apresentar a (SG) SOLVÊNCIA GERAL.
11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida; 11.5.1. Prova de que a
empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e
compatível em características com objeto desta... (CONTINUA)
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22/09/2022 - 15:15:40 Pregoeiro (CONT. 1) licitação e com quantidade de no mínimo 50 (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e
com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da
Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da
República garante idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados apresentados na documentação de
habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante,
endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se
para manter contato com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem 13 CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 13 ANVISA e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); 11.5.3. Autorizações de Funcionamento (AFE)
expedido pela ANVISA e cópia da sua publicação no Diário Oficial da União (DOU)...

22/09/2022 - 15:15:40 Pregoeiro (CONT. 2) acrescentada das atividades para armazenar, expedir, distribuir e transportar medicamentos
comuns e sujeitos a controle especial, produtos para saúde e saneantes; ou contrato com empresa
transportadora que possua Autorização para tal. A Autorização de Funcionamento deverá estar na vigência
do Prazo de Validade, de acordo com a Medida Provisória nº 2190-34/01; 11.5.5.1. Apresentar contrato de
trabalho firmado com o profissional farmacêutico 13 Responsável Técnico da empresa licitante, conforme
previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de
1973. 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao
domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da presente
licitação; Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos, não esteja
revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade....

22/09/2022 - 15:15:40 Pregoeiro (CONT. 3) Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.

22/09/2022 - 15:16:26 Sistema O fornecedor A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA foi inabilitado no processo.

22/09/2022 - 15:16:26 Sistema Motivo: SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.5. A comprovação da situação financeira da empresa será
constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo
Prazo /Passivo Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total /Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante, LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante. Pois o mesmo deixou de apresentar a (SG)
SOLVÊNCIA GERAL. 11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida;
11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado,
que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de
atividade pertinente e compatível em características com... (CONTINUA)

22/09/2022 - 15:16:26 Sistema (CONT. 1) objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em
papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos
oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da
Constituição da República garante idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados apresentados na
documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e
cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a
CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária –
ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU); 11.5.3. Restante no chat.

22/09/2022 - 15:16:26 Sistema O fornecedor A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA foi inabilitado para o item 0024 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:16:26 Sistema O item 0024 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 0,980.

22/09/2022 - 15:16:26 Sistema O fornecedor A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA foi inabilitado para o item 0038 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:16:26 Sistema O item 0038 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 6,910.

22/09/2022 - 15:16:26 Sistema O fornecedor A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA foi inabilitado para o item 0043 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:16:26 Sistema O item 0043 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,240.

22/09/2022 - 15:16:26 Sistema O fornecedor A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA foi inabilitado para o item 0049 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:16:26 Sistema O item 0049 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,340.

22/09/2022 - 15:16:26 Sistema O fornecedor A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA foi inabilitado para o item 0097 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:16:26 Sistema O item 0097 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 3,080.

22/09/2022 - 15:16:26 Sistema Para o item 0097, o fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA tem direito a lance de desempate
conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:16:26 Sistema O fornecedor A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA foi inabilitado para o item 0118 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:16:26 Sistema O item 0118 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 3,360.

22/09/2022 - 15:18:26 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0012
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:18:26 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:18:26 Sistema O item 0012 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,480.

22/09/2022 - 15:18:32 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0013
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:18:32 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:18:32 Sistema O item 0013 tem como novo arrematante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA
com lance de R$ 0,760.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/10/2022 às 08:42:23.
Código verificador: 39AEED

Página 1243 de 1279

22/09/2022 - 15:18:44 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0014
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:18:44 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:18:44 Sistema O item 0014 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,720.

22/09/2022 - 15:18:56 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0015
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:18:56 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:18:56 Sistema O item 0015 tem como novo arrematante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA
com lance de R$ 2,350.

22/09/2022 - 15:19:09 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0017
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:19:09 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:19:09 Sistema O item 0017 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 3,660.

22/09/2022 - 15:19:27 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0026
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:19:27 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:19:27 Sistema O item 0026 tem como novo arrematante REALMED DISTRIBUIDORA LTDA com lance de R$ 10,400.

22/09/2022 - 15:19:36 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0027
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:19:36 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:19:36 Sistema O item 0027 tem como novo arrematante REALMED DISTRIBUIDORA LTDA com lance de R$ 15,900.

22/09/2022 - 15:19:52 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0032
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:19:52 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:19:52 Sistema O item 0032 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 1,560.

22/09/2022 - 15:20:03 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0037
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:20:03 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:20:03 Sistema O item 0037 tem como novo arrematante REALMED DISTRIBUIDORA LTDA com lance de R$ 3,500.

22/09/2022 - 15:20:14 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0041
pelo pregoeiro.
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22/09/2022 - 15:20:14 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:20:14 Sistema O item 0041 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:20:23 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0044
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:20:23 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:20:23 Sistema O item 0044 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,970.

22/09/2022 - 15:20:40 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0048
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:20:40 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:20:40 Sistema O item 0048 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:20:56 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0051
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:20:56 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:20:56 Sistema O item 0051 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:21:03 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0054
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:21:03 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:21:03 Sistema O item 0054 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 19,900.

22/09/2022 - 15:21:11 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0055
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:21:11 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:21:11 Sistema O item 0055 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,970.

22/09/2022 - 15:21:27 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0068
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:21:27 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:21:27 Sistema O item 0068 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:21:28 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0068
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:21:28 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.
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22/09/2022 - 15:21:39 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0075
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:21:39 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:21:39 Sistema O item 0075 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,410.

22/09/2022 - 15:21:49 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0084
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:21:49 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:21:49 Sistema O item 0084 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 16,640.

22/09/2022 - 15:21:57 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0087
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:21:57 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:21:57 Sistema O item 0087 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 0,740.

22/09/2022 - 15:22:04 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0088
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:22:04 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:22:04 Sistema O item 0088 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 0,190.

22/09/2022 - 15:22:12 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0089
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:22:12 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:22:12 Sistema O item 0089 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 1,090.

22/09/2022 - 15:22:21 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0090
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:22:21 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:22:21 Sistema O item 0090 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 2,750.

22/09/2022 - 15:22:34 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0093
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:22:34 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:22:34 Sistema O item 0093 tem como novo arrematante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA
com lance de R$ 5,120.

22/09/2022 - 15:22:46 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0096
pelo pregoeiro.
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22/09/2022 - 15:22:46 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:22:46 Sistema O item 0096 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 0,300.

22/09/2022 - 15:22:55 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0103
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:22:55 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:22:55 Sistema O item 0103 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 2,280.

22/09/2022 - 15:23:01 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0104
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:23:01 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:23:01 Sistema O item 0104 tem como novo arrematante REALMED DISTRIBUIDORA LTDA com lance de R$ 1,010.

22/09/2022 - 15:23:09 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0106
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:23:09 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:23:09 Sistema O item 0106 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 6,990.

22/09/2022 - 15:23:09 Sistema Para o item 0106, o fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA tem direito a
lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:23:17 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0110
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:23:17 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:23:17 Sistema O item 0110 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 1,830.

22/09/2022 - 15:23:27 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0111
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:23:27 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:23:27 Sistema O item 0111 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,090.

22/09/2022 - 15:23:36 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0112
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:23:36 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:23:36 Sistema O item 0112 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,910.

22/09/2022 - 15:23:45 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0113
pelo pregoeiro.
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22/09/2022 - 15:23:45 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:23:45 Sistema O item 0113 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 6,070.

22/09/2022 - 15:23:45 Sistema Para o item 0113, o fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA tem direito a
lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:23:51 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0114
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:23:51 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:23:51 Sistema O item 0114 tem como novo arrematante REALMED DISTRIBUIDORA LTDA com lance de R$ 2,600.

22/09/2022 - 15:23:57 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0116
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:23:57 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:23:57 Sistema O item 0116 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 0,640.

22/09/2022 - 15:24:09 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0132
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:24:09 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:24:09 Sistema O item 0132 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,870.

22/09/2022 - 15:24:17 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0140
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:24:17 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:24:17 Sistema O item 0140 tem como novo arrematante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA
com lance de R$ 3,000.

22/09/2022 - 15:24:27 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0141
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:24:27 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:24:27 Sistema O item 0141 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,780.

22/09/2022 - 15:24:34 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0143
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:24:34 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:24:34 Sistema O item 0143 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,370.

22/09/2022 - 15:24:46 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0152
pelo pregoeiro.
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22/09/2022 - 15:24:46 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:24:46 Sistema O item 0152 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 3,000.

22/09/2022 - 15:24:54 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0158
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:24:54 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:24:54 Sistema O item 0158 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 1,690.

22/09/2022 - 15:25:05 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0159
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:25:05 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:25:05 Sistema O item 0159 tem como novo arrematante REALMED DISTRIBUIDORA LTDA com lance de R$ 1,400.

22/09/2022 - 15:25:16 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0163
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:25:16 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:25:16 Sistema O item 0163 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 5,590.

22/09/2022 - 15:25:25 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0166
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:25:25 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:25:25 Sistema O item 0166 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,830.

22/09/2022 - 15:25:44 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0178
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:25:44 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:25:44 Sistema O item 0178 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 2,870.

22/09/2022 - 15:26:00 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0183
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:26:00 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:26:00 Sistema O item 0183 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 0,580.

22/09/2022 - 15:26:12 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0189
pelo pregoeiro.
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22/09/2022 - 15:26:12 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:26:12 Sistema O item 0189 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 0,270.

22/09/2022 - 15:27:03 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0190
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:27:03 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:27:03 Sistema O item 0190 tem como novo arrematante MCW Produtos Medicos e Hospitalares com lance de R$ 6,170.

22/09/2022 - 15:27:19 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0193
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:27:19 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:27:19 Sistema O item 0193 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 3,080.

22/09/2022 - 15:27:26 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0194
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:27:26 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:27:26 Sistema O item 0194 tem como novo arrematante MCW Produtos Medicos e Hospitalares com lance de R$ 9,060.

22/09/2022 - 15:27:34 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0196
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:27:34 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:27:34 Sistema O item 0196 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 5,990.

22/09/2022 - 15:27:44 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0200
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:27:44 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:27:44 Sistema O item 0200 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 1,800.

22/09/2022 - 15:27:44 Sistema Para o item 0200, o fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA tem direito a
lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:27:56 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0201
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:27:56 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:27:56 Sistema O item 0201 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 49,730.

22/09/2022 - 15:28:04 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0203
pelo pregoeiro.
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22/09/2022 - 15:28:04 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:28:04 Sistema O item 0203 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 1,970.

22/09/2022 - 15:28:30 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0204
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:28:30 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:28:30 Sistema O item 0204 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 9,100.

22/09/2022 - 15:28:40 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0207
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:28:40 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:28:40 Sistema O item 0207 tem como novo arrematante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA
com lance de R$ 0,540.

22/09/2022 - 15:28:52 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0214
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:28:52 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:28:52 Sistema O item 0214 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 0,340.

22/09/2022 - 15:28:59 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0219
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:28:59 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:28:59 Sistema O item 0219 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 31,110.

22/09/2022 - 15:28:59 Sistema Para o item 0219, o fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA tem direito a
lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:29:10 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0225
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:29:10 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:29:10 Sistema O item 0225 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 0,550.

22/09/2022 - 15:29:18 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0226
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:29:18 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:29:18 Sistema O item 0226 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 2,460.

22/09/2022 - 15:29:29 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0231
pelo pregoeiro.
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22/09/2022 - 15:29:29 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:29:29 Sistema O item 0231 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 9,140.

22/09/2022 - 15:29:39 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0252
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:29:39 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:29:39 Sistema O item 0252 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 0,850.

22/09/2022 - 15:30:02 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0258
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:30:02 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:30:02 Sistema O item 0258 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,710.

22/09/2022 - 15:30:13 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0272
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:30:13 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:30:13 Sistema O item 0272 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 4,600.

22/09/2022 - 15:30:21 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0275
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:30:21 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:30:21 Sistema O item 0275 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,090.

22/09/2022 - 15:30:28 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0277
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:30:28 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:30:28 Sistema O item 0277 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 0,510.

22/09/2022 - 15:30:40 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0279
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:30:40 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:30:40 Sistema O item 0279 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 1,390.

22/09/2022 - 15:30:53 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0281
pelo pregoeiro.
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22/09/2022 - 15:30:53 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:30:53 Sistema O item 0281 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 3,590.

22/09/2022 - 15:30:53 Sistema Para o item 0281, o fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA tem direito a
lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:30:59 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0282
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:30:59 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:30:59 Sistema O item 0282 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 1,280.

22/09/2022 - 15:31:05 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0283
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:31:05 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:31:05 Sistema O item 0283 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 0,210.

22/09/2022 - 15:31:13 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0287
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:31:13 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:31:13 Sistema O item 0287 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,420.

22/09/2022 - 15:31:20 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0289
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:31:20 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:31:20 Sistema O item 0289 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 2,440.

22/09/2022 - 15:31:20 Sistema Para o item 0289, o fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA tem direito a
lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:31:30 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0291
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:31:30 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:31:30 Sistema O item 0291 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 76,430.

22/09/2022 - 15:31:37 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0294
pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:31:37 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:31:37 Sistema O item 0294 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 2,910.

22/09/2022 - 15:41:47 Sistema O fornecedor ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI foi
desclassificado para o item 0123 pelo pregoeiro.
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22/09/2022 - 15:41:47 Sistema Motivo: A licitante ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, NÃO
ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os
documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles
exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o
encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via
sistema, servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após
a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o
caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:41:47 Sistema O item 0123 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 23,760.

22/09/2022 - 15:42:02 Sistema O fornecedor ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI foi
desclassificado para o item 0197 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:42:02 Sistema Motivo: A licitante ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, NÃO
ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os
documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles
exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o
encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via
sistema, servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após
a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o
caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

22/09/2022 - 15:42:02 Sistema O item 0197 tem como novo arrematante REALMED DISTRIBUIDORA LTDA com lance de R$ 12,360.

22/09/2022 - 15:53:34 F. FLORESTA COMERCIO... Documentação Item 0001: SOLICITO MAIS DUAS HORAS PRA FINALIZAR A PLANILHA POIS TEM QUE
SER TUDO CAUCULADO E AINDA TEM AS NOTAS FISCAIS

22/09/2022 - 16:14:14 Pregoeiro A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA
READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à
proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados,
serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o
prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para envio da
proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo
ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi solicitado a devida comprovação no
dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor
DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00.
Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022 11:52:50 - Sistema... (CONTINUA)

22/09/2022 - 16:14:14 Pregoeiro (CONT. 1) - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, informo que as devidas analises são feitas
com cautela e eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros a
administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos
licitatórios. Sendo assim, solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a administração,
pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração,
ou seja, se tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com
seus devidos cálculos de todos os itens arrematados pela empresa DMC Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas
recentes (tendo em vista a variação/oscilação do mercado), e seus devidos impostos incluídos, e todas as
outras despesas necessárias para a entrega do produto,...

22/09/2022 - 16:14:14 Pregoeiro (CONT. 2) para então se verificar a viabilidade, e se o mesmo poderá manter o valor licitado de acordo com
seu devido lance. Portanto anexar as devidas documentações exigidas no cumprimento do prazo estipulado
e requisitado por este Pregoeiro. Informo que o mesmo solicitou a prorrogação para o anexo e foi atendido
pelo pregoeiro prorrogando por mais uma hora. 22/09/2022 14:59:40 - Pregoeiro - SENHORES LICITANTES:
Informo que será prorrogado por mais uma hora 1 para o anexo da proposta e planilha de comprovação.
22/09/2022 14:56:04 - F. FLORESTA COMERCIO... - Documentação Item 0001: BOA TARDE, PRECISO DE
MAIS TEMPO, POIS SÃO MUITOS ITENS PRA FAZER A PLANILHA. 22/09/2022 15:00:06 - Sistema -
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 22/09/2022. Sendo
assim, DESCLASSIFICADA nos itens recorrentes.

22/09/2022 - 16:14:43 Sistema O fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi desclassificado para o item
0001 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 16:14:43 Sistema Motivo: A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi
solicitado a devida comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de envio de
proposta readequada para o fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida
pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022 11:52:50 -...
(CONTINUA)

22/09/2022 - 16:14:43 Sistema (CONT. 1) Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, informo que as devidas analises são
feitas com cautela e eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros a
administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos
licitatórios. Sendo assim, solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a administração,
pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração,
ou seja, se tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com
seus devidos cálculos de todos os itens arrematados pela empresa DMC Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas
recentes (tendo em vista a variação/oscilação do mercado). Restante no chat.

22/09/2022 - 16:14:43 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 0,120.

22/09/2022 - 16:14:50 Sistema O fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi desclassificado para o item
0002 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 16:14:50 Sistema Motivo: A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi
solicitado a devida comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de envio de
proposta readequada para o fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida
pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022 11:52:50 -...
(CONTINUA)
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22/09/2022 - 16:14:50 Sistema (CONT. 1) Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, informo que as devidas analises são
feitas com cautela e eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros a
administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos
licitatórios. Sendo assim, solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a administração,
pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração,
ou seja, se tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com
seus devidos cálculos de todos os itens arrematados pela empresa DMC Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas
recentes (tendo em vista a variação/oscilação do mercado). Restante no chat.

22/09/2022 - 16:14:50 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 6,550.

22/09/2022 - 16:15:00 Sistema O fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi desclassificado para o item
0003 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 16:15:00 Sistema Motivo: A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi
solicitado a devida comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de envio de
proposta readequada para o fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida
pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022 11:52:50 -...
(CONTINUA)

22/09/2022 - 16:15:00 Sistema (CONT. 1) Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, informo que as devidas analises são
feitas com cautela e eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros a
administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos
licitatórios. Sendo assim, solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a administração,
pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração,
ou seja, se tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com
seus devidos cálculos de todos os itens arrematados pela empresa DMC Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas
recentes (tendo em vista a variação/oscilação do mercado). Restante no chat.

22/09/2022 - 16:15:00 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 3,010.

22/09/2022 - 16:15:11 Sistema O fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi desclassificado para o item
0023 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

22/09/2022 - 16:15:11 Sistema Motivo: A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi
solicitado a devida comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de envio de
proposta readequada para o fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida
pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022 11:52:50 -...
(CONTINUA)

22/09/2022 - 16:15:11 Sistema (CONT. 1) Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, informo que as devidas analises são
feitas com cautela e eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros a
administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos
licitatórios. Sendo assim, solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a administração,
pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração,
ou seja, se tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com
seus devidos cálculos de todos os itens arrematados pela empresa DMC Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas
recentes (tendo em vista a variação/oscilação do mercado). Restante no chat.

22/09/2022 - 16:15:23 Sistema O fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi desclassificado para o item
0033 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

22/09/2022 - 16:15:23 Sistema Motivo: A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi
solicitado a devida comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de envio de
proposta readequada para o fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida
pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022 11:52:50 -...
(CONTINUA)

22/09/2022 - 16:15:23 Sistema (CONT. 1) Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, informo que as devidas analises são
feitas com cautela e eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros a
administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos
licitatórios. Sendo assim, solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a administração,
pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração,
ou seja, se tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com
seus devidos cálculos de todos os itens arrematados pela empresa DMC Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas
recentes (tendo em vista a variação/oscilação do mercado). Restante no chat.

22/09/2022 - 16:15:31 Sistema O fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi desclassificado para o item
0040 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

22/09/2022 - 16:15:31 Sistema Motivo: A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi
solicitado a devida comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de envio de
proposta readequada para o fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida
pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022 11:52:50 -...
(CONTINUA)
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22/09/2022 - 16:15:31 Sistema (CONT. 1) Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, informo que as devidas analises são
feitas com cautela e eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros a
administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos
licitatórios. Sendo assim, solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a administração,
pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração,
ou seja, se tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com
seus devidos cálculos de todos os itens arrematados pela empresa DMC Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas
recentes (tendo em vista a variação/oscilação do mercado). Restante no chat.

22/09/2022 - 16:15:39 Sistema O fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi desclassificado para o item
0046 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

22/09/2022 - 16:15:39 Sistema Motivo: A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi
solicitado a devida comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de envio de
proposta readequada para o fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida
pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022 11:52:50 -...
(CONTINUA)

22/09/2022 - 16:15:39 Sistema (CONT. 1) Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, informo que as devidas analises são
feitas com cautela e eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros a
administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos
licitatórios. Sendo assim, solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a administração,
pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração,
ou seja, se tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com
seus devidos cálculos de todos os itens arrematados pela empresa DMC Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas
recentes (tendo em vista a variação/oscilação do mercado). Restante no chat.

22/09/2022 - 16:15:46 Sistema O fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi desclassificado para o item
0050 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 16:15:46 Sistema Motivo: A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi
solicitado a devida comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de envio de
proposta readequada para o fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida
pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022 11:52:50 -...
(CONTINUA)

22/09/2022 - 16:15:46 Sistema (CONT. 1) Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, informo que as devidas analises são
feitas com cautela e eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros a
administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos
licitatórios. Sendo assim, solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a administração,
pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração,
ou seja, se tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com
seus devidos cálculos de todos os itens arrematados pela empresa DMC Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas
recentes (tendo em vista a variação/oscilação do mercado). Restante no chat.

22/09/2022 - 16:15:46 Sistema O item 0050 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 4,190.

22/09/2022 - 16:16:00 Sistema O fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi desclassificado para o item
0061 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 16:16:00 Sistema Motivo: A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi
solicitado a devida comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de envio de
proposta readequada para o fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida
pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022 11:52:50 -...
(CONTINUA)

22/09/2022 - 16:16:00 Sistema (CONT. 1) Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, informo que as devidas analises são
feitas com cautela e eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros a
administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos
licitatórios. Sendo assim, solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a administração,
pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração,
ou seja, se tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com
seus devidos cálculos de todos os itens arrematados pela empresa DMC Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas
recentes (tendo em vista a variação/oscilação do mercado). Restante no chat.

22/09/2022 - 16:16:00 Sistema O item 0061 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 1,130.

22/09/2022 - 16:16:07 Sistema O fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi desclassificado para o item
0062 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 16:16:07 Sistema Motivo: A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi
solicitado a devida comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de envio de
proposta readequada para o fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida
pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022 11:52:50 -...
(CONTINUA)



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/10/2022 às 08:42:23.
Código verificador: 39AEED

Página 1256 de 1279

22/09/2022 - 16:16:07 Sistema (CONT. 1) Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, informo que as devidas analises são
feitas com cautela e eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros a
administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos
licitatórios. Sendo assim, solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a administração,
pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração,
ou seja, se tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com
seus devidos cálculos de todos os itens arrematados pela empresa DMC Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas
recentes (tendo em vista a variação/oscilação do mercado). Restante no chat.

22/09/2022 - 16:16:07 Sistema O item 0062 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 1,340.

22/09/2022 - 16:16:26 Sistema O fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi desclassificado para o item
0064 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

22/09/2022 - 16:16:26 Sistema Motivo: A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi
solicitado a devida comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de envio de
proposta readequada para o fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida
pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022 11:52:50 -...
(CONTINUA)

22/09/2022 - 16:16:26 Sistema (CONT. 1) Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, informo que as devidas analises são
feitas com cautela e eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros a
administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos
licitatórios. Sendo assim, solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a administração,
pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração,
ou seja, se tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com
seus devidos cálculos de todos os itens arrematados pela empresa DMC Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas
recentes (tendo em vista a variação/oscilação do mercado). Restante no chat.

22/09/2022 - 16:16:33 Sistema O fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi desclassificado para o item
0066 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 16:16:33 Sistema Motivo: A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi
solicitado a devida comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de envio de
proposta readequada para o fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida
pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022 11:52:50 -...
(CONTINUA)

22/09/2022 - 16:16:33 Sistema (CONT. 1) Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, informo que as devidas analises são
feitas com cautela e eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros a
administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos
licitatórios. Sendo assim, solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a administração,
pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração,
ou seja, se tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com
seus devidos cálculos de todos os itens arrematados pela empresa DMC Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas
recentes (tendo em vista a variação/oscilação do mercado). Restante no chat.

22/09/2022 - 16:16:33 Sistema O item 0066 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 1,880.

22/09/2022 - 16:16:40 Sistema O fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi desclassificado para o item
0067 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 16:16:40 Sistema Motivo: A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi
solicitado a devida comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de envio de
proposta readequada para o fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida
pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022 11:52:50 -...
(CONTINUA)

22/09/2022 - 16:16:40 Sistema (CONT. 1) Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, informo que as devidas analises são
feitas com cautela e eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros a
administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos
licitatórios. Sendo assim, solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a administração,
pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração,
ou seja, se tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com
seus devidos cálculos de todos os itens arrematados pela empresa DMC Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas
recentes (tendo em vista a variação/oscilação do mercado). Restante no chat.

22/09/2022 - 16:16:40 Sistema O item 0067 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 2,510.

22/09/2022 - 16:16:48 Sistema O fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi desclassificado para o item
0083 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
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22/09/2022 - 16:16:48 Sistema Motivo: A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi
solicitado a devida comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de envio de
proposta readequada para o fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida
pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022 11:52:50 -...
(CONTINUA)

22/09/2022 - 16:16:48 Sistema (CONT. 1) Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, informo que as devidas analises são
feitas com cautela e eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros a
administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos
licitatórios. Sendo assim, solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a administração,
pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração,
ou seja, se tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com
seus devidos cálculos de todos os itens arrematados pela empresa DMC Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas
recentes (tendo em vista a variação/oscilação do mercado). Restante no chat.

22/09/2022 - 16:16:57 Sistema O fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi desclassificado para o item
0091 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

22/09/2022 - 16:16:57 Sistema Motivo: A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi
solicitado a devida comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de envio de
proposta readequada para o fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida
pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022 11:52:50 -...
(CONTINUA)

22/09/2022 - 16:16:57 Sistema (CONT. 1) Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, informo que as devidas analises são
feitas com cautela e eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros a
administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos
licitatórios. Sendo assim, solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a administração,
pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração,
ou seja, se tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com
seus devidos cálculos de todos os itens arrematados pela empresa DMC Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas
recentes (tendo em vista a variação/oscilação do mercado). Restante no chat.

22/09/2022 - 16:17:04 Sistema O fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi desclassificado para o item
0098 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

22/09/2022 - 16:17:04 Sistema Motivo: A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi
solicitado a devida comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de envio de
proposta readequada para o fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida
pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022 11:52:50 -...
(CONTINUA)

22/09/2022 - 16:17:04 Sistema (CONT. 1) Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, informo que as devidas analises são
feitas com cautela e eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros a
administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos
licitatórios. Sendo assim, solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a administração,
pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração,
ou seja, se tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com
seus devidos cálculos de todos os itens arrematados pela empresa DMC Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas
recentes (tendo em vista a variação/oscilação do mercado). Restante no chat.

22/09/2022 - 16:17:17 Sistema O fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi desclassificado para o item
0108 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

22/09/2022 - 16:17:17 Sistema Motivo: A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi
solicitado a devida comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de envio de
proposta readequada para o fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida
pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022 11:52:50 -...
(CONTINUA)

22/09/2022 - 16:17:17 Sistema (CONT. 1) Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, informo que as devidas analises são
feitas com cautela e eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros a
administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos
licitatórios. Sendo assim, solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a administração,
pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração,
ou seja, se tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com
seus devidos cálculos de todos os itens arrematados pela empresa DMC Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas
recentes (tendo em vista a variação/oscilação do mercado). Restante no chat.

22/09/2022 - 16:17:30 Sistema O fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi desclassificado para o item
0117 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
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22/09/2022 - 16:17:30 Sistema Motivo: A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi
solicitado a devida comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de envio de
proposta readequada para o fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida
pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022 11:52:50 -...
(CONTINUA)

22/09/2022 - 16:17:30 Sistema (CONT. 1) Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, informo que as devidas analises são
feitas com cautela e eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros a
administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos
licitatórios. Sendo assim, solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a administração,
pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração,
ou seja, se tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com
seus devidos cálculos de todos os itens arrematados pela empresa DMC Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas
recentes (tendo em vista a variação/oscilação do mercado). Restante no chat.

22/09/2022 - 16:17:36 Sistema O fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi desclassificado para o item
0119 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

22/09/2022 - 16:17:36 Sistema Motivo: A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi
solicitado a devida comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de envio de
proposta readequada para o fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida
pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022 11:52:50 -...
(CONTINUA)

22/09/2022 - 16:17:36 Sistema (CONT. 1) Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, informo que as devidas analises são
feitas com cautela e eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros a
administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos
licitatórios. Sendo assim, solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a administração,
pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração,
ou seja, se tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com
seus devidos cálculos de todos os itens arrematados pela empresa DMC Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas
recentes (tendo em vista a variação/oscilação do mercado). Restante no chat.

22/09/2022 - 16:17:45 Sistema O fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi desclassificado para o item
0134 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

22/09/2022 - 16:17:45 Sistema Motivo: A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi
solicitado a devida comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de envio de
proposta readequada para o fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida
pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022 11:52:50 -...
(CONTINUA)

22/09/2022 - 16:17:45 Sistema (CONT. 1) Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, informo que as devidas analises são
feitas com cautela e eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros a
administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos
licitatórios. Sendo assim, solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a administração,
pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração,
ou seja, se tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com
seus devidos cálculos de todos os itens arrematados pela empresa DMC Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas
recentes (tendo em vista a variação/oscilação do mercado). Restante no chat.

22/09/2022 - 16:17:54 Sistema O fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi desclassificado para o item
0135 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

22/09/2022 - 16:17:54 Sistema Motivo: A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi
solicitado a devida comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de envio de
proposta readequada para o fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida
pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022 11:52:50 -...
(CONTINUA)

22/09/2022 - 16:17:54 Sistema (CONT. 1) Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, informo que as devidas analises são
feitas com cautela e eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros a
administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos
licitatórios. Sendo assim, solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a administração,
pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração,
ou seja, se tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com
seus devidos cálculos de todos os itens arrematados pela empresa DMC Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas
recentes (tendo em vista a variação/oscilação do mercado). Restante no chat.

22/09/2022 - 16:18:02 Sistema O fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi desclassificado para o item
0172 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
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22/09/2022 - 16:18:02 Sistema Motivo: A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi
solicitado a devida comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de envio de
proposta readequada para o fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida
pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022 11:52:50 -...
(CONTINUA)

22/09/2022 - 16:18:02 Sistema (CONT. 1) Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, informo que as devidas analises são
feitas com cautela e eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros a
administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos
licitatórios. Sendo assim, solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a administração,
pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração,
ou seja, se tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com
seus devidos cálculos de todos os itens arrematados pela empresa DMC Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas
recentes (tendo em vista a variação/oscilação do mercado). Restante no chat.

22/09/2022 - 16:18:09 Sistema O fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi desclassificado para o item
0177 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

22/09/2022 - 16:18:09 Sistema Motivo: A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi
solicitado a devida comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de envio de
proposta readequada para o fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida
pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022 11:52:50 -...
(CONTINUA)

22/09/2022 - 16:18:09 Sistema (CONT. 1) Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, informo que as devidas analises são
feitas com cautela e eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros a
administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos
licitatórios. Sendo assim, solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a administração,
pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração,
ou seja, se tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com
seus devidos cálculos de todos os itens arrematados pela empresa DMC Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas
recentes (tendo em vista a variação/oscilação do mercado). Restante no chat.

22/09/2022 - 16:18:21 Sistema O fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi desclassificado para o item
0202 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

22/09/2022 - 16:18:21 Sistema Motivo: A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi
solicitado a devida comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de envio de
proposta readequada para o fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida
pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022 11:52:50 -...
(CONTINUA)

22/09/2022 - 16:18:21 Sistema (CONT. 1) Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, informo que as devidas analises são
feitas com cautela e eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros a
administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos
licitatórios. Sendo assim, solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a administração,
pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração,
ou seja, se tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com
seus devidos cálculos de todos os itens arrematados pela empresa DMC Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas
recentes (tendo em vista a variação/oscilação do mercado). Restante no chat.

22/09/2022 - 16:18:35 Sistema O fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi desclassificado para o item
0212 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

22/09/2022 - 16:18:35 Sistema Motivo: A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi
solicitado a devida comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de envio de
proposta readequada para o fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida
pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022 11:52:50 -...
(CONTINUA)

22/09/2022 - 16:18:35 Sistema (CONT. 1) Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, informo que as devidas analises são
feitas com cautela e eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros a
administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos
licitatórios. Sendo assim, solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a administração,
pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração,
ou seja, se tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com
seus devidos cálculos de todos os itens arrematados pela empresa DMC Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas
recentes (tendo em vista a variação/oscilação do mercado). Restante no chat.

22/09/2022 - 16:18:44 Sistema O fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi desclassificado para o item
0236 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
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22/09/2022 - 16:18:44 Sistema Motivo: A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi
solicitado a devida comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de envio de
proposta readequada para o fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida
pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022 11:52:50 -...
(CONTINUA)

22/09/2022 - 16:18:44 Sistema (CONT. 1) Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, informo que as devidas analises são
feitas com cautela e eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros a
administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos
licitatórios. Sendo assim, solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a administração,
pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração,
ou seja, se tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com
seus devidos cálculos de todos os itens arrematados pela empresa DMC Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas
recentes (tendo em vista a variação/oscilação do mercado). Restante no chat.

22/09/2022 - 16:18:51 Sistema O fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi desclassificado para o item
0240 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

22/09/2022 - 16:18:51 Sistema Motivo: A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi
solicitado a devida comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de envio de
proposta readequada para o fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida
pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022 11:52:50 -...
(CONTINUA)

22/09/2022 - 16:18:51 Sistema (CONT. 1) Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, informo que as devidas analises são
feitas com cautela e eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros a
administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos
licitatórios. Sendo assim, solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a administração,
pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração,
ou seja, se tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com
seus devidos cálculos de todos os itens arrematados pela empresa DMC Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas
recentes (tendo em vista a variação/oscilação do mercado). Restante no chat.

22/09/2022 - 16:19:04 Sistema O fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi desclassificado para o item
0243 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

22/09/2022 - 16:19:04 Sistema Motivo: A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi
solicitado a devida comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de envio de
proposta readequada para o fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida
pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022 11:52:50 -...
(CONTINUA)

22/09/2022 - 16:19:04 Sistema (CONT. 1) Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, informo que as devidas analises são
feitas com cautela e eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros a
administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos
licitatórios. Sendo assim, solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a administração,
pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração,
ou seja, se tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com
seus devidos cálculos de todos os itens arrematados pela empresa DMC Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas
recentes (tendo em vista a variação/oscilação do mercado). Restante no chat.

22/09/2022 - 16:19:12 Sistema O fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi desclassificado para o item
0246 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

22/09/2022 - 16:19:12 Sistema Motivo: A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi
solicitado a devida comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de envio de
proposta readequada para o fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida
pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022 11:52:50 -...
(CONTINUA)

22/09/2022 - 16:19:12 Sistema (CONT. 1) Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, informo que as devidas analises são
feitas com cautela e eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros a
administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos
licitatórios. Sendo assim, solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a administração,
pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração,
ou seja, se tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com
seus devidos cálculos de todos os itens arrematados pela empresa DMC Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas
recentes (tendo em vista a variação/oscilação do mercado). Restante no chat.

22/09/2022 - 16:19:29 Sistema O fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi desclassificado para o item
0301 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
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22/09/2022 - 16:19:29 Sistema Motivo: A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi
solicitado a devida comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de envio de
proposta readequada para o fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida
pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022 11:52:50 -...
(CONTINUA)

22/09/2022 - 16:19:29 Sistema (CONT. 1) Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, informo que as devidas analises são
feitas com cautela e eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros a
administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos
licitatórios. Sendo assim, solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a administração,
pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração,
ou seja, se tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com
seus devidos cálculos de todos os itens arrematados pela empresa DMC Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas
recentes (tendo em vista a variação/oscilação do mercado). Restante no chat.

22/09/2022 - 16:19:36 Sistema O fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi desclassificado para o item
0302 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

22/09/2022 - 16:19:36 Sistema Motivo: A licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Pois foi
solicitado a devida comprovação no dia 22/09/2022 as 11:53:02 - Sistema - A data limite de envio de
proposta readequada para o fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi definida
pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 15:00. Data dia 22/09/2022 as 15:00 horas. 22/09/2022 11:52:50 -...
(CONTINUA)

22/09/2022 - 16:19:36 Sistema (CONT. 1) Sistema - Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhores licitantes, informo que as devidas analises são
feitas com cautela e eficiência juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros a
administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar transparência em todos os processos
licitatórios. Sendo assim, solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a administração,
pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de 50 por cento do valor estimado pela administração,
ou seja, se tornando inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Enviar uma planilha de quantitativos com
seus devidos cálculos de todos os itens arrematados pela empresa DMC Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda, incluído valor de transporte, quantidades e valores unitários, notas fiscais com datas
recentes (tendo em vista a variação/oscilação do mercado). Restante no chat.

22/09/2022 - 16:59:31 Pregoeiro SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices
oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O balanço
patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão estar assinados por Contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4. No caso de
fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do
Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as... (CONTINUA)

22/09/2022 - 16:59:31 Pregoeiro (CONT. 1) PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema Público de Escrituração
Digital - SPED, deverão apresentar os relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e
deverão apresentar o comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED CONTÁBIL para
a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de entrega de escrituração contábil digital do SPED).
Também deve ser apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos resultados dos índices
de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8.
Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida. 11.5.1. Prova de que a
empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o...

22/09/2022 - 16:59:31 Pregoeiro (CONT. 2) desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e
com quantidade de no mínimo 50 (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA
DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e
assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante
idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão
conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone
da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato
com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem 13 CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 13 ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); 11.5.3. Autorizações de Funcionamento (AFE)...

22/09/2022 - 16:59:31 Pregoeiro (CONT. 3) expedido pela ANVISA e cópia da sua publicação no Diário Oficial da União (DOU) acrescentada
das atividades para armazenar, expedir, distribuir e transportar medicamentos comuns e sujeitos a controle
especial, produtos para saúde e saneantes; ou contrato com empresa transportadora que possua
Autorização para tal. A Autorização de Funcionamento deverá estar na vigência do Prazo de Validade, de
acordo com a Medida Provisória nº 2190-34/01; 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as condições determinadas
para a operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico 13 Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11 da
Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de...

22/09/2022 - 16:59:31 Pregoeiro (CONT. 4) dezembro de 1973. 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela Prefeitura Municipal sede da
licitante, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto da presente licitação. Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos
autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Portanto, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.

22/09/2022 - 17:00:29 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0097 para o fornecedor REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 17:20, encerrando às 17:25:00.

22/09/2022 - 17:04:39 Sistema O fornecedor MCW Produtos Medicos e Hospitalares foi inabilitado no processo.
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22/09/2022 - 17:04:39 Sistema Motivo: SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante MCW PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.8. Certidão de Regularidade do
Profissional Contador (CRC) responsável válida. 11.4.9. Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado
da Sede da Licitante com data de expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de Abertura do
Certame, comprovando o Capital Social/Integralizado de – NO MÍNIMO, 10% (dez por cento) do valor global
arrematado. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da União
(DOU); 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o profissional farmacêutico – Responsável
Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11 da Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da
Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Partindo desta premissa,... (CONTINUA)

22/09/2022 - 17:04:39 Sistema (CONT. 1) não se pode aceitar que a documentação trazida aos autos, não esteja revestida de certeza,
lisura, idoneidade e legalidade. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO,
declarada neste ato.

22/09/2022 - 17:04:39 Sistema O fornecedor MCW Produtos Medicos e Hospitalares foi inabilitado para o item 0019 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 17:04:39 Sistema O item 0019 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,140.

22/09/2022 - 17:04:39 Sistema O fornecedor MCW Produtos Medicos e Hospitalares foi inabilitado para o item 0020 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 17:04:39 Sistema O item 0020 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,070.

22/09/2022 - 17:04:39 Sistema O fornecedor MCW Produtos Medicos e Hospitalares foi inabilitado para o item 0035 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 17:04:39 Sistema O item 0035 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,250.

22/09/2022 - 17:04:39 Sistema O fornecedor MCW Produtos Medicos e Hospitalares foi inabilitado para o item 0042 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 17:04:39 Sistema O item 0042 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,070.

22/09/2022 - 17:04:39 Sistema O fornecedor MCW Produtos Medicos e Hospitalares foi inabilitado para o item 0077 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 17:04:39 Sistema O item 0077 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,310.

22/09/2022 - 17:04:39 Sistema O fornecedor MCW Produtos Medicos e Hospitalares foi inabilitado para o item 0100 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 17:04:39 Sistema O item 0100 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,190.

22/09/2022 - 17:04:39 Sistema O fornecedor MCW Produtos Medicos e Hospitalares foi inabilitado para o item 0153 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 17:04:39 Sistema O item 0153 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,300.

22/09/2022 - 17:04:39 Sistema O fornecedor MCW Produtos Medicos e Hospitalares foi inabilitado para o item 0167 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 17:04:39 Sistema O item 0167 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 0,590.

22/09/2022 - 17:04:39 Sistema O fornecedor MCW Produtos Medicos e Hospitalares foi inabilitado para o item 0182 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 17:04:39 Sistema O item 0182 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,230.

22/09/2022 - 17:04:39 Sistema O fornecedor MCW Produtos Medicos e Hospitalares foi inabilitado para o item 0190 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 17:04:39 Sistema O item 0190 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 11,060.

22/09/2022 - 17:04:39 Sistema O fornecedor MCW Produtos Medicos e Hospitalares foi inabilitado para o item 0194 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 17:04:39 Sistema O item 0194 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 10,060.

22/09/2022 - 17:04:39 Sistema O fornecedor MCW Produtos Medicos e Hospitalares foi inabilitado para o item 0198 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 17:04:39 Sistema O item 0198 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 0,130.

22/09/2022 - 17:04:39 Sistema O fornecedor MCW Produtos Medicos e Hospitalares foi inabilitado para o item 0217 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 17:04:39 Sistema O item 0217 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 0,230.

22/09/2022 - 17:04:39 Sistema O fornecedor MCW Produtos Medicos e Hospitalares foi inabilitado para o item 0224 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 17:04:39 Sistema O item 0224 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 0,200.

22/09/2022 - 17:04:39 Sistema O fornecedor MCW Produtos Medicos e Hospitalares foi inabilitado para o item 0229 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 17:04:39 Sistema O item 0229 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 46,330.

22/09/2022 - 17:04:39 Sistema O fornecedor MCW Produtos Medicos e Hospitalares foi inabilitado para o item 0230 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 17:04:39 Sistema O item 0230 tem como novo arrematante REALMED DISTRIBUIDORA LTDA com lance de R$ 0,240.

22/09/2022 - 17:04:39 Sistema O fornecedor MCW Produtos Medicos e Hospitalares foi inabilitado para o item 0269 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 17:04:39 Sistema O item 0269 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,380.

22/09/2022 - 17:04:39 Sistema O fornecedor MCW Produtos Medicos e Hospitalares foi inabilitado para o item 0271 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 17:04:39 Sistema O item 0271 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 0,210.

22/09/2022 - 17:04:39 Sistema Para o item 0271, o fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA tem direito a
lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 17:04:39 Sistema O fornecedor MCW Produtos Medicos e Hospitalares foi inabilitado para o item 0278 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 17:04:39 Sistema O item 0278 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 17:04:39 Sistema O fornecedor MCW Produtos Medicos e Hospitalares foi inabilitado para o item 0293 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 17:04:39 Sistema O item 0293 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 4,310.

22/09/2022 - 17:13:37 Sistema Desempate realizado para o item 0041 tem como vencedor o fornecedor 04.860.635/0001-10

22/09/2022 - 17:13:37 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 04.860.635/0001-10, *03.602.727/0001-37,
*83.929.976/0001-70, *17.033.801/0001-56, 04.949.905/0001-63

22/09/2022 - 17:13:37 Sistema Fornecedores marcados com * estão inabilitados ou desclassificados e participaram do sorteio para fins de
reclassificação.
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22/09/2022 - 17:13:49 Sistema Desempate realizado para o item 0048 tem como vencedor o fornecedor 04.860.635/0001-10

22/09/2022 - 17:13:49 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 04.860.635/0001-10, *17.033.801/0001-56,
21.581.445/0001-82

22/09/2022 - 17:13:49 Sistema Fornecedores marcados com * estão inabilitados ou desclassificados e participaram do sorteio para fins de
reclassificação.

22/09/2022 - 17:14:02 Sistema Desempate realizado para o item 0051 tem como vencedor o fornecedor 21.581.445/0001-82

22/09/2022 - 17:14:02 Sistema Para o item 0051, o fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA tem direito a
lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 17:14:02 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 21.581.445/0001-82, 04.860.635/0001-10,
*17.472.278/0001-64, *17.033.801/0001-56

22/09/2022 - 17:14:02 Sistema Fornecedores marcados com * estão inabilitados ou desclassificados e participaram do sorteio para fins de
reclassificação.

22/09/2022 - 17:14:23 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0051 para o fornecedor
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022
às 17:34, encerrando às 17:39:00.

22/09/2022 - 17:14:55 Sistema Desempate realizado para o item 0068 tem como vencedor o fornecedor 04.949.905/0001-63

22/09/2022 - 17:14:55 Sistema Para o item 0068, o fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA tem direito a
lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 17:14:55 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 04.949.905/0001-63, 04.860.635/0001-10,
21.581.445/0001-82, *83.929.976/0001-70

22/09/2022 - 17:14:55 Sistema Fornecedores marcados com * estão inabilitados ou desclassificados e participaram do sorteio para fins de
reclassificação.

22/09/2022 - 17:15:46 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0113 para o fornecedor
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022
às 17:35, encerrando às 17:40:00.

22/09/2022 - 17:16:50 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0200 para o fornecedor
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022
às 17:46, encerrando às 17:51:00.

22/09/2022 - 17:17:43 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0219 para o fornecedor
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022
às 17:37, encerrando às 17:42:00.

22/09/2022 - 17:18:34 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0271 para o fornecedor
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022
às 17:38, encerrando às 17:43:00.

22/09/2022 - 17:18:55 Sistema Desempate realizado para o item 0278 tem como vencedor o fornecedor 04.860.635/0001-10

22/09/2022 - 17:18:55 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: *17.033.801/0001-56, 04.860.635/0001-10,
*17.472.278/0001-64, 04.949.905/0001-63, *83.929.976/0001-70, 21.581.445/0001-82, *29.043.834/0001-66,
*03.602.727/0001-37

22/09/2022 - 17:18:55 Sistema Fornecedores marcados com * estão inabilitados ou desclassificados e participaram do sorteio para fins de
reclassificação.

22/09/2022 - 17:19:18 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0281 para o fornecedor
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022
às 17:40, encerrando às 17:45:00.

22/09/2022 - 17:19:48 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0289 para o fornecedor
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022
às 17:40, encerrando às 17:45:00.

22/09/2022 - 17:25:02 Sistema O item 0097 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

22/09/2022 - 17:26:13 Pregoeiro SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices
oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O balanço
patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão estar assinados por Contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4. No caso de
fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do
Decreto nº 8.538, de 2015); d) Para as... (CONTINUA)

22/09/2022 - 17:26:13 Pregoeiro (CONT. 1) PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema Público de Escrituração
Digital - SPED, deverão apresentar os relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e
deverão apresentar o comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED CONTÁBIL para
a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de entrega de escrituração contábil digital do SPED).
Também deve ser apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos resultados dos índices
de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do que 1 (um), na forma disposta no item a seguir. 11.4.8.
Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável válida. 11.5.1. Prova de que a
empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o
fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o...

22/09/2022 - 17:26:13 Pregoeiro (CONT. 2) desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e
com quantidade de no mínimo 50 (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA
DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e
assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante
idoneidade e fé pública. a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão
conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone
da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato
com a empresa atestante. 11.5.2. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem 13 CBPDA,
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 13 ANVISA e sua respectiva publicação no Diário
Oficial da União (DOU); 11.5.3. Autorizações de Funcionamento (AFE)...
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22/09/2022 - 17:26:13 Pregoeiro (CONT. 3) expedido pela ANVISA e cópia da sua publicação no Diário Oficial da União (DOU) acrescentada
das atividades para armazenar, expedir, distribuir e transportar medicamentos comuns e sujeitos a controle
especial, produtos para saúde e saneantes; ou contrato com empresa transportadora que possua
Autorização para tal. A Autorização de Funcionamento deverá estar na vigência do Prazo de Validade, de
acordo com a Medida Provisória nº 2190-34/01; 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as condições determinadas
para a operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA), devidamente
fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual; 11.5.5.1. Apresentar contrato de trabalho firmado com o
profissional farmacêutico 13 Responsável Técnico da empresa licitante, conforme previsto no Art. 11 da
Medida Provisória 2.190-34/01, com art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de...

22/09/2022 - 17:26:13 Pregoeiro (CONT. 4) dezembro de 1973. 11.5.6. Alvará de funcionamento emitido pela Prefeitura Municipal sede da
licitante, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto da presente licitação. Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação trazida aos
autos, não esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Portanto, não cabe outra medida a ser
adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.

22/09/2022 - 17:26:41 Sistema O fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA foi inabilitado no processo.

22/09/2022 - 17:26:41 Sistema Motivo: SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, NÃO
atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.4.3. O
balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão estar assinados por Contador ou por
outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 11.4.4. No
caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); d)... (CONTINUA)

22/09/2022 - 17:26:41 Sistema (CONT. 1) Para as PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema Público de
Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os relatórios gerados pelo SPED que contém as
informações do Balanço Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de Resultado do
Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o comprovante de envio do registro do arquivo
PRESENCIAL do SPED CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de entrega de
escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser apresentado documento contendo o demonstrativo
de cálculo dos resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do que 1 (um), na forma
disposta no item a seguir. 11.4.8. Certidão de Regularidade do Profissional Contador (CRC) responsável
válida. 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou
privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos. Restante no chat.

22/09/2022 - 17:26:41 Sistema O fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA foi inabilitado para o item 0026 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 17:26:41 Sistema O item 0026 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 17,350.

22/09/2022 - 17:26:41 Sistema O fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA foi inabilitado para o item 0027 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 17:26:41 Sistema O item 0027 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 16,740.

22/09/2022 - 17:26:41 Sistema O fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA foi inabilitado para o item 0037 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 17:26:41 Sistema O item 0037 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 4,400.

22/09/2022 - 17:26:41 Sistema O fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA foi inabilitado para o item 0104 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 17:26:41 Sistema O item 0104 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 1,100.

22/09/2022 - 17:26:41 Sistema O fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA foi inabilitado para o item 0114 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 17:26:41 Sistema O item 0114 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 4,990.

22/09/2022 - 17:26:41 Sistema O fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA foi inabilitado para o item 0128 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 17:26:41 Sistema O item 0128 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 0,260.

22/09/2022 - 17:26:41 Sistema O fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA foi inabilitado para o item 0159 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 17:26:41 Sistema O item 0159 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 1,480.

22/09/2022 - 17:26:41 Sistema O fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA foi inabilitado para o item 0197 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 17:26:41 Sistema O item 0197 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 12,740.

22/09/2022 - 17:26:41 Sistema O fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA foi inabilitado para o item 0230 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 17:26:41 Sistema O item 0230 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,280.

22/09/2022 - 17:26:41 Sistema O fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA foi inabilitado para o item 0232 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 17:26:41 Sistema O item 0232 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 2,390.

22/09/2022 - 17:26:41 Sistema O fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA foi inabilitado para o item 0265 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 17:26:41 Sistema O item 0265 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 0,330.

22/09/2022 - 17:26:41 Sistema O fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA foi inabilitado para o item 0288 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 17:26:41 Sistema O item 0288 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 0,130.

22/09/2022 - 17:26:41 Sistema O fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA foi inabilitado para o item 0296 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 17:26:41 Sistema O item 0296 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 0,530.

22/09/2022 - 17:26:41 Sistema O fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA foi inabilitado para o item 0297 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 17:26:41 Sistema O item 0297 tem como novo arrematante DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda com lance
de R$ 1,260.
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22/09/2022 - 17:26:41 Sistema O fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA foi inabilitado para o item 0299 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 17:26:41 Sistema O item 0299 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 3,120.

22/09/2022 - 17:30:15 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: O sistema permanecera ativo, não ocorrerá nenhuma ação deste pregoeiro.
Sendo assim continuaremos com o certame amanhã 23/09/2022 às 08:00 horas. Desde já agradeço por
tudo.

22/09/2022 - 17:39:03 Sistema O item 0051 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

22/09/2022 - 17:40:03 Sistema O item 0113 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

22/09/2022 - 17:42:01 Sistema O item 0219 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

22/09/2022 - 17:43:01 Sistema O item 0271 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

22/09/2022 - 17:45:02 Sistema O item 0281 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

22/09/2022 - 17:45:02 Sistema O item 0289 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

22/09/2022 - 17:51:03 Sistema O item 0200 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

23/09/2022 - 08:03:24 Pregoeiro SRNHORES LICITANTES: Bom dia, vamos continuar com o certame.

23/09/2022 - 08:30:28 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informamos que será aberto prazo de 2 horas para negociação e envio da
proposta consolidada de acordo com a classificação do ranking.

23/09/2022 - 08:30:58 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 23/09/2022.

23/09/2022 - 08:30:58 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda. O prazo de envio é até
às 10:30 do dia 23/09/2022.

23/09/2022 - 08:30:58 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 23/09/2022.

23/09/2022 - 08:30:58 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e
Correlatos Ltda. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 23/09/2022.

23/09/2022 - 08:31:15 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informamos que será aberto prazo de 2 horas para negociação e envio da
proposta consolidada de acordo com a classificação do ranking.

23/09/2022 - 08:57:23 Sistema O fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA enviou uma nova proposta
readequada.

23/09/2022 - 08:57:49 Sistema O fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA enviou uma nova proposta
readequada.

23/09/2022 - 09:06:55 Sistema O fornecedor F Cardoso & Cia Ltda enviou uma nova proposta readequada.

23/09/2022 - 09:08:43 Sistema O fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME enviou uma nova proposta
readequada.

23/09/2022 - 10:38:09 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

23/09/2022 - 10:38:09 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

23/09/2022 - 10:38:09 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

23/09/2022 - 10:38:09 Sistema Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

23/09/2022 - 10:38:09 Sistema Para o item 0026 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

23/09/2022 - 10:38:09 Sistema Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

23/09/2022 - 10:38:09 Sistema Para o item 0037 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

23/09/2022 - 10:38:09 Sistema Para o item 0038 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

23/09/2022 - 10:38:09 Sistema Para o item 0050 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

23/09/2022 - 10:38:09 Sistema Para o item 0051 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

23/09/2022 - 10:38:09 Sistema Para o item 0054 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

23/09/2022 - 10:38:09 Sistema Para o item 0061 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

23/09/2022 - 10:38:09 Sistema Para o item 0062 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

23/09/2022 - 10:38:09 Sistema Para o item 0066 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

23/09/2022 - 10:38:09 Sistema Para o item 0067 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

23/09/2022 - 10:38:09 Sistema Para o item 0087 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

23/09/2022 - 10:38:09 Sistema Para o item 0088 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

23/09/2022 - 10:38:09 Sistema Para o item 0089 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

23/09/2022 - 10:38:09 Sistema Para o item 0096 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.
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23/09/2022 - 10:38:09 Sistema Para o item 0113 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

23/09/2022 - 10:38:09 Sistema Para o item 0114 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

23/09/2022 - 10:38:09 Sistema Para o item 0116 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

23/09/2022 - 10:38:09 Sistema Para o item 0152 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

23/09/2022 - 10:38:09 Sistema Para o item 0159 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

23/09/2022 - 10:38:09 Sistema Para o item 0163 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

23/09/2022 - 10:38:09 Sistema Para o item 0178 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

23/09/2022 - 10:38:09 Sistema Para o item 0183 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

23/09/2022 - 10:38:09 Sistema Para o item 0189 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

23/09/2022 - 10:38:09 Sistema Para o item 0190 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

23/09/2022 - 10:38:09 Sistema Para o item 0196 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

23/09/2022 - 10:38:09 Sistema Para o item 0200 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

23/09/2022 - 10:38:09 Sistema Para o item 0201 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

23/09/2022 - 10:38:09 Sistema Para o item 0214 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

23/09/2022 - 10:38:09 Sistema Para o item 0219 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

23/09/2022 - 10:38:09 Sistema Para o item 0225 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

23/09/2022 - 10:38:09 Sistema Para o item 0226 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

23/09/2022 - 10:38:09 Sistema Para o item 0231 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

23/09/2022 - 10:38:09 Sistema Para o item 0232 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

23/09/2022 - 10:38:09 Sistema Para o item 0252 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

23/09/2022 - 10:38:09 Sistema Para o item 0271 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

23/09/2022 - 10:38:09 Sistema Para o item 0277 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

23/09/2022 - 10:38:09 Sistema Para o item 0279 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

23/09/2022 - 10:38:09 Sistema Para o item 0281 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

23/09/2022 - 10:38:09 Sistema Para o item 0283 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

23/09/2022 - 10:38:09 Sistema Para o item 0289 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

23/09/2022 - 10:38:09 Sistema Para o item 0291 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

23/09/2022 - 10:38:39 Sistema Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

23/09/2022 - 10:38:39 Sistema Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

23/09/2022 - 10:38:39 Sistema Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

23/09/2022 - 10:38:39 Sistema Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

23/09/2022 - 10:38:39 Sistema Para o item 0032 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

23/09/2022 - 10:38:39 Sistema Para o item 0035 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

23/09/2022 - 10:38:39 Sistema Para o item 0042 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

23/09/2022 - 10:38:39 Sistema Para o item 0043 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

23/09/2022 - 10:38:39 Sistema Para o item 0044 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

23/09/2022 - 10:38:39 Sistema Para o item 0049 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

23/09/2022 - 10:38:39 Sistema Para o item 0055 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

23/09/2022 - 10:38:39 Sistema Para o item 0075 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

23/09/2022 - 10:38:39 Sistema Para o item 0077 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

23/09/2022 - 10:38:39 Sistema Para o item 0084 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

23/09/2022 - 10:38:39 Sistema Para o item 0090 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.
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23/09/2022 - 10:38:39 Sistema Para o item 0100 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

23/09/2022 - 10:38:39 Sistema Para o item 0103 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

23/09/2022 - 10:38:39 Sistema Para o item 0104 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

23/09/2022 - 10:38:39 Sistema Para o item 0110 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

23/09/2022 - 10:38:39 Sistema Para o item 0111 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

23/09/2022 - 10:38:39 Sistema Para o item 0112 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

23/09/2022 - 10:38:39 Sistema Para o item 0123 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

23/09/2022 - 10:38:39 Sistema Para o item 0132 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

23/09/2022 - 10:38:39 Sistema Para o item 0141 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

23/09/2022 - 10:38:39 Sistema Para o item 0143 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

23/09/2022 - 10:38:39 Sistema Para o item 0153 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

23/09/2022 - 10:38:39 Sistema Para o item 0158 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

23/09/2022 - 10:38:39 Sistema Para o item 0166 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

23/09/2022 - 10:38:39 Sistema Para o item 0182 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

23/09/2022 - 10:38:39 Sistema Para o item 0193 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

23/09/2022 - 10:38:39 Sistema Para o item 0194 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

23/09/2022 - 10:38:39 Sistema Para o item 0203 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

23/09/2022 - 10:38:39 Sistema Para o item 0204 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

23/09/2022 - 10:38:39 Sistema Para o item 0229 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

23/09/2022 - 10:38:39 Sistema Para o item 0230 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

23/09/2022 - 10:38:39 Sistema Para o item 0258 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

23/09/2022 - 10:38:39 Sistema Para o item 0269 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

23/09/2022 - 10:38:39 Sistema Para o item 0272 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

23/09/2022 - 10:38:39 Sistema Para o item 0275 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

23/09/2022 - 10:38:39 Sistema Para o item 0282 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

23/09/2022 - 10:38:39 Sistema Para o item 0287 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

23/09/2022 - 10:38:39 Sistema Para o item 0293 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

23/09/2022 - 10:38:39 Sistema Para o item 0294 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

23/09/2022 - 10:38:39 Sistema Para o item 0299 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

23/09/2022 - 10:41:00 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0024
pelo pregoeiro.

23/09/2022 - 10:41:00 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

23/09/2022 - 10:41:00 Sistema O item 0024 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.

23/09/2022 - 10:41:12 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0097
pelo pregoeiro.

23/09/2022 - 10:41:12 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

23/09/2022 - 10:41:12 Sistema O item 0097 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 3,750.

23/09/2022 - 10:41:25 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0118
pelo pregoeiro.

23/09/2022 - 10:41:25 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

23/09/2022 - 10:41:25 Sistema O item 0118 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 3,770.

23/09/2022 - 10:41:37 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0128
pelo pregoeiro.
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23/09/2022 - 10:41:37 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

23/09/2022 - 10:41:37 Sistema O item 0128 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,370.

23/09/2022 - 10:41:49 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0167
pelo pregoeiro.

23/09/2022 - 10:41:49 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

23/09/2022 - 10:41:49 Sistema O item 0167 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 1,010.

23/09/2022 - 10:42:05 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0197
pelo pregoeiro.

23/09/2022 - 10:42:05 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

23/09/2022 - 10:42:05 Sistema O item 0197 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 14,300.

23/09/2022 - 10:42:13 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0198
pelo pregoeiro.

23/09/2022 - 10:42:13 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

23/09/2022 - 10:42:13 Sistema O item 0198 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 0,200.

23/09/2022 - 10:42:29 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0217
pelo pregoeiro.

23/09/2022 - 10:42:29 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

23/09/2022 - 10:42:29 Sistema O item 0217 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,240.

23/09/2022 - 10:42:42 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0224
pelo pregoeiro.

23/09/2022 - 10:42:42 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

23/09/2022 - 10:42:42 Sistema O item 0224 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,260.

23/09/2022 - 10:42:53 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0265
pelo pregoeiro.

23/09/2022 - 10:42:53 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

23/09/2022 - 10:42:53 Sistema O item 0265 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 0,840.

23/09/2022 - 10:43:18 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0288
pelo pregoeiro.
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23/09/2022 - 10:43:18 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

23/09/2022 - 10:43:18 Sistema O item 0288 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 0,140.

23/09/2022 - 10:43:30 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0296
pelo pregoeiro.

23/09/2022 - 10:43:30 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

23/09/2022 - 10:43:30 Sistema O item 0296 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,570.

23/09/2022 - 10:43:38 Sistema O fornecedor DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda foi desclassificado para o item 0297
pelo pregoeiro.

23/09/2022 - 10:43:38 Sistema Motivo: A licitante DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

23/09/2022 - 10:43:38 Sistema O item 0297 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 1,270.

23/09/2022 - 10:44:46 Sistema Desempate realizado para o item 0024 tem como vencedor o fornecedor 04.949.905/0001-63

23/09/2022 - 10:44:46 Sistema Para o item 0024, o fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA tem direito a
lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

23/09/2022 - 10:44:46 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 04.949.905/0001-63, *94.389.400/0001-84,
21.581.445/0001-82, *03.602.727/0001-37, 04.860.635/0001-10, *83.929.976/0001-70

23/09/2022 - 10:44:46 Sistema Fornecedores marcados com * estão inabilitados ou desclassificados e participaram do sorteio para fins de
reclassificação.

23/09/2022 - 10:45:10 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0068 para o fornecedor
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022
às 11:05, encerrando às 11:10:00.

23/09/2022 - 10:45:49 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0106 para o fornecedor
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022
às 11:05, encerrando às 11:10:00.

23/09/2022 - 11:10:03 Sistema O item 0068 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

23/09/2022 - 11:10:03 Sistema O item 0106 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

23/09/2022 - 11:13:44 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0024 para o fornecedor
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022
às 11:33, encerrando às 11:38:00.

23/09/2022 - 11:22:11 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: O sistema permanecerá ativo. No entanto, entre 11:30 e 13:30 horas,
permanecerá sem a inclusão de eventos por parte deste pregoeiro para que possamos ter um intervalo para
o almoço.

23/09/2022 - 11:38:02 Sistema O item 0024 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

23/09/2022 - 13:32:12 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Boa tarde, estaremos continuando com o certame!

23/09/2022 - 13:33:33 Sistema O fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi inabilitado no processo.

23/09/2022 - 13:33:33 Sistema Motivo: SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE
PERFUMARIA LTDA, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.2. Certificado de Boas Práticas
de Distribuição e Armazenagem – CBPDA, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e
sua respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU). 11.5.4. Licença de Operação (LO) que autoriza a
operação da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as condições
determinadas para a operação, acompanhado de sua publicação ou Dispensa de Licença Ambiental (DLA),
devidamente fundamentada em Lei, Municipal e/ou estadual. Portanto, não cabe outra medida a ser adotada,
senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.

23/09/2022 - 13:33:33 Sistema O fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi inabilitado para o item 0013
pelo pregoeiro.

23/09/2022 - 13:33:33 Sistema O item 0013 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 1,110.

23/09/2022 - 13:33:33 Sistema O fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi inabilitado para o item 0015
pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

23/09/2022 - 13:33:34 Sistema O fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi inabilitado para o item 0041
pelo pregoeiro.

23/09/2022 - 13:33:34 Sistema O item 0041 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,110.

23/09/2022 - 13:33:34 Sistema O fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi inabilitado para o item 0048
pelo pregoeiro.

23/09/2022 - 13:33:34 Sistema O item 0048 tem como novo arrematante ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
com lance de R$ 1,090.

23/09/2022 - 13:33:34 Sistema O fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi inabilitado para o item 0093
pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
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23/09/2022 - 13:33:34 Sistema O fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi inabilitado para o item 0140
pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

23/09/2022 - 13:33:34 Sistema O fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi inabilitado para o item 0207
pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

23/09/2022 - 13:33:34 Sistema O fornecedor FLORESTA COMERCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA LTDA foi inabilitado para o item 0278
pelo pregoeiro.

23/09/2022 - 13:33:34 Sistema O item 0278 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,090.

23/09/2022 - 13:34:09 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informamos que será aberto prazo de 2 horas para negociação e envio da
proposta consolidada de acordo com a classificação do ranking.

23/09/2022 - 13:34:40 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda. O prazo de envio é até
às 15:34 do dia 23/09/2022.

23/09/2022 - 13:34:40 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME. O prazo de envio é até às 15:34 do dia 23/09/2022.

23/09/2022 - 13:57:40 Sistema O fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME enviou uma nova proposta
readequada.

23/09/2022 - 14:15:06 Sistema O fornecedor F Cardoso & Cia Ltda enviou uma nova proposta readequada.

23/09/2022 - 14:31:50 Sistema O prazo de envio de proposta readequada para o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda foi encerrado pelo
pregoeiro.

23/09/2022 - 14:31:50 Sistema Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que foi constatado que as devidas propostas realinhas dos
ganhadores foram anexadas com êxodo e eficiência. Sendo assim estaremos antecipando e adiantando o
processo.

23/09/2022 - 14:32:10 Sistema Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

23/09/2022 - 14:32:10 Sistema Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

23/09/2022 - 14:32:10 Sistema Para o item 0041 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

23/09/2022 - 14:32:10 Sistema Para o item 0068 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

23/09/2022 - 14:32:10 Sistema Para o item 0118 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

23/09/2022 - 14:32:10 Sistema Para o item 0128 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

23/09/2022 - 14:32:10 Sistema Para o item 0197 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

23/09/2022 - 14:32:10 Sistema Para o item 0217 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

23/09/2022 - 14:32:10 Sistema Para o item 0224 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

23/09/2022 - 14:32:10 Sistema Para o item 0278 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

23/09/2022 - 14:32:10 Sistema Para o item 0296 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

23/09/2022 - 14:32:10 Sistema Para o item 0297 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

23/09/2022 - 14:32:31 Sistema O prazo de envio de proposta readequada para o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME foi encerrado pelo pregoeiro.

23/09/2022 - 14:32:31 Sistema Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que foi constatado que as devidas propostas realinhas dos
ganhadores foram anexadas com êxodo e eficiência. Sendo assim estaremos antecipando e adiantando o
processo.

23/09/2022 - 14:32:41 Sistema Para o item 0048 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

23/09/2022 - 14:32:41 Sistema Para o item 0097 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

23/09/2022 - 14:32:41 Sistema Para o item 0106 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

23/09/2022 - 14:32:41 Sistema Para o item 0167 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

23/09/2022 - 14:32:41 Sistema Para o item 0198 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

23/09/2022 - 14:32:41 Sistema Para o item 0265 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

23/09/2022 - 14:32:41 Sistema Para o item 0288 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME.

23/09/2022 - 14:37:24 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: A partir desse momento, abro o prazo de 30 minutos para a manifestação de
interesse em interpor recurso.

23/09/2022 - 14:37:36 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Encerrado prazo para a manifestação de interposição de recurso. Por oportuno,
lembro que o processo administrativo referente a esse certame licitatório está a disposição de todos nesta
(Prefeitura Municipal de Tucumã).

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.
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23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0011 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0013 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0014 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0015 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0016 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0017 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0018 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0019 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0020 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0021 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0022 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0023 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0024 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0025 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0026 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0027 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0028 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0029 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0030 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0031 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0032 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0033 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0034 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0035 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0036 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0037 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0038 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0039 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0040 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0041 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0042 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0043 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0044 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0045 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0046 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0047 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0048 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0049 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0050 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0051 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0052 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0053 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0054 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0055 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0056 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0057 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0058 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0059 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0060 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0061 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0062 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0063 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0064 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0065 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0066 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0067 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.
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23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0068 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0069 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0070 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0071 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0072 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0073 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0074 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0075 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0076 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0077 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0078 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0079 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0080 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0081 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0082 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0083 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0084 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0085 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0086 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0087 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0088 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0089 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0090 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0091 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0092 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0093 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0094 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0095 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0096 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0097 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0098 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0099 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0100 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0101 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0102 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0103 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0104 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0105 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0106 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0107 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0108 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0109 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0110 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0111 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0112 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0113 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0114 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0115 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0116 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0117 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0118 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0119 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0120 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0121 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0122 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0123 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0124 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.
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23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0125 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0126 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0127 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0128 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0129 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0130 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0131 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0132 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0133 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0134 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0135 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0136 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0137 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0138 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0139 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0140 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0141 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0142 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0143 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0144 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0145 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0146 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0147 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0148 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0149 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0150 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0151 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0152 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0153 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0154 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0155 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0156 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0157 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0158 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0159 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0160 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0161 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0162 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0163 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0164 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0165 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0166 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0167 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0168 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0169 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0170 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0171 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0172 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0173 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0174 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0175 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0176 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0177 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0178 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0179 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0180 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0181 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.
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23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0182 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0183 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0184 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0185 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0186 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0187 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0188 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0189 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0190 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0191 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0192 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0193 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0194 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0195 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0196 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0197 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0198 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0199 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0200 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0201 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0202 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0203 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0204 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0205 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0206 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0207 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0208 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0209 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0210 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0211 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0212 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0213 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0214 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0215 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0216 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0217 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0218 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0219 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0220 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0221 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0222 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0223 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0224 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0225 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0226 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0227 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0228 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0229 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0230 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0231 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0232 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0233 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0234 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0235 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0236 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0237 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0238 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.
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23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0239 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0240 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0241 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0242 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0243 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0244 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0245 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0246 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0247 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0248 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0249 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0250 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0251 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0252 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0253 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0254 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0255 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0256 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0257 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0258 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0259 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0260 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0261 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0262 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0263 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0264 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0265 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0266 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0267 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0268 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0269 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0270 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0271 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0272 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0273 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0274 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0275 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0276 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0277 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0278 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0279 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0280 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0281 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0282 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0283 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0284 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0285 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0286 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0287 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0288 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0289 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0290 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0291 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0292 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0293 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0294 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0295 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.
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23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0296 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0297 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0298 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0299 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0300 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0301 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:38:08 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0302 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 15:10.

23/09/2022 - 14:47:34 Sistema O fornecedor D.L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli declarou
intenção de recurso para o item 0026.

23/09/2022 - 14:47:58 Sistema O fornecedor D.L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli declarou
intenção de recurso para o item 0027.

23/09/2022 - 14:48:14 Sistema O fornecedor D.L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli declarou
intenção de recurso para o item 0094.

23/09/2022 - 14:48:27 Sistema O fornecedor D.L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli declarou
intenção de recurso para o item 0107.

23/09/2022 - 14:48:28 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item
0005.

23/09/2022 - 14:49:26 Sistema O fornecedor D.L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli declarou
intenção de recurso para o item 0252.

23/09/2022 - 14:49:39 Sistema O fornecedor D.L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli declarou
intenção de recurso para o item 0265.

23/09/2022 - 14:49:54 Sistema O fornecedor D.L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli declarou
intenção de recurso para o item 0284.

23/09/2022 - 14:50:04 Sistema O fornecedor D.L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli declarou
intenção de recurso para o item 0288.

23/09/2022 - 15:52:50 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0005.

23/09/2022 - 15:52:50 Sistema Intenção: A empresa PROFARM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, vem
através deste apresentar a intenção de recurso, com o fim de alcançar a revisão relativa a inabilitação, vez
que a solicitação nº 11.5.2 exposta no edital se trata de exigência excessiva, pois a ANVISA em seu site se
posiciona deixando claro que não é obrigatório as empresas sujeitas a vigilância sanitária terem o certificado
de boas práticas de armazenagem e distribuição para o funcionamento. Adiante o Ministério da Saúde
através da Portaria nº 2814 de 29/05/1998 no seu artigo 5º, delimita exigências para licitações públicas de
medicamentos, não apontando o certificado de boas práticas de armazenagem e distribuição como
necessário. Por fim, se as informações acima ainda não forem suficientes, o presente assunto já é pacificado
entre os tribunais, como sendo uma exigência excessiva em licitação por não constituir amparo legal na lei,
contendo diversos julgados nesse mesmo... (CONTINUA)

23/09/2022 - 15:52:50 Sistema (CONT. 1) sentido sobre o assunto.

23/09/2022 - 15:53:23 Pregoeiro 12.4. Recebida a intenção de interpor recurso pelo Pregoeiro, a licitante deverá apresentar as razões no
prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar
contrarrazões em igual prazo, que começará a correr a partir do término do prazo da recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

23/09/2022 - 15:54:30 Pregoeiro 12.5. As razões e contrarrazões serão recebidas exclusivamente por meio de campo próprio no Sistema. Não
serão recebidas ou conhecidas razões de recurso e contrarrazões entregues diretamente ao Pregoeiro ou
enviadas por quaisquer outros meios.

23/09/2022 - 15:55:03 Pregoeiro 12.6. Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos interpostos contra seus atos, podendo
reconsiderar suas decisões no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento das razões e contrarrazões
ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado ao Gestor Demandante para a decisão final no
prazo de 5 (cinco) dias úteis.

23/09/2022 - 15:58:43 Pregoeiro SENHOR LICITANTE: Informo que será aberto o devido prazo para a intenção de interpor recurso no prazo
de 03 (três) dias úteis! A mesma deverá obter as razões e contrarrazões recebidas exclusivamente por meio
de campo próprio no Sistema. Logo mais Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos
interpostos contra seus atos, podendo reconsiderar suas decisões no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o
recebimento das razões e contrarrazões.

23/09/2022 - 16:00:33 Sistema O prazo para recursos no item 0005 foi definido pelo pregoeiro para 29/09/2022 às 08:00, com limite de
contrarrazão para 10/10/2022 às 08:00.

23/09/2022 - 16:05:23 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informo que estaremos retornando o certame dia 29/09/2022 ás 08:00, para
verificar a devida as razões de intenção de interpor recurso! Desde já agradeço por tudo.

23/09/2022 - 16:05:34 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

23/09/2022 - 16:05:34 Sistema Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que estaremos retornando o certame dia 29/09/2022 ás 08:00,
para verificar a devida as razões de intenção de interpor recurso! Desde já agradeço por tudo.

27/09/2022 - 17:16:10 Sistema O fornecedor Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli enviou recurso para o item 0005.

29/09/2022 - 08:07:58 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Bom dia, informo a todos que a devida intenção de interpor recurso foi anexado
aos altos com o devido prazo estipulado, sendo assim a comissão de licitação juntamente com o jurídico
efetuara a analise com eficiência e eficácia dos devidos argumentos apresentados pela empresa PROFARM
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA. Sendo assim fiquem atentos ao chat.
Lembrando que o devido prazo para as contrarrazões é até dia 10/10/2022.

29/09/2022 - 08:08:18 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

29/09/2022 - 08:08:18 Sistema Motivo: SENHORES LICITANTES: Bom dia, informo a todos que a devida intenção de interpor recurso foi
anexado aos altos com o devido prazo estipulado, sendo assim a comissão de licitação juntamente com o
jurídico, restante no chat.

29/09/2022 - 16:47:27 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Fiquem atentos ao chat, no decorrer do prazo estipulado para as contrarrazões,
informo que as devidas ações por este pregoeiro serão efetuadas somente no horário de expediente!

30/09/2022 - 10:40:38 Sistema O pregoeiro enviou contrarrazão para o item 0005.
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30/09/2022 - 10:42:21 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informo que foi apurado a intenção de interpor recurso, foi analisado com
eficiência e eficácia, por tanto segue em anexo a decisão final jurídica as devidas contrarrazões referente a
intenção de interpor recurso da empresa PROFARM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL
HOSPITALAR LTDA.

30/09/2022 - 10:44:22 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Sendo assim o devido pregoeiro estará efetuando e antecipando o devido prazo
de 5 dias para as contrarrazões, para podermos finalizar o processo.

30/09/2022 - 10:45:28 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0026.

30/09/2022 - 10:45:28 Sistema Intenção: Boa tarde, Ilustríssimo Sr. Pregoeiro a Empresa Dl Hospitalar deixa aqui nossa intensão de recurso
contra nossa desclassificação no Processo por não apresentar o Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e armazenamento, pois bem gostaria de informar ao Sr. Pregoeiro que na pasta de qualificação técnica o
item 06 - autorização da ANVISA lá consta o certificado de Boas práticas; Desde já agradecemos a Vossa
compreensão.

30/09/2022 - 10:45:28 Sistema Justificativa: SENHOR LICITANTE: Foi verificado tal argumento prestado, e verificamos a devida pasta e o
determinado item 06, informo ao senhor que a devida certidão exigida de acordo com o edital, 11.5.2.
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da União
(DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a
devida CERTIDÃO (CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM –
CBPDA) solicitada, NÃO CONSTA nos anexos e muito menos na devida pasta que o mesmo argumentou.
Informo que a licitante estava ciente e declarou obter conhecimento e aceitação dos termos do edital. Sendo
assim recurso indeferido.

30/09/2022 - 10:45:40 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0027.

30/09/2022 - 10:45:40 Sistema Intenção: Boa tarde, Ilustríssimo Sr. Pregoeiro a Empresa Dl Hospitalar deixa aqui nossa intensão de recurso
contra nossa desclassificação no Processo por não apresentar o Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e armazenamento, pois bem gostaria de informar ao Sr. Pregoeiro que na pasta de qualificação técnica o
item 06 - autorização da ANVISA lá consta o certificado de Boas práticas; Desde já agradecemos a Vossa
compreensão.

30/09/2022 - 10:45:40 Sistema Justificativa: SENHOR LICITANTE: Foi verificado tal argumento prestado, e verificamos a devida pasta e o
determinado item 06, informo ao senhor que a devida certidão exigida de acordo com o edital, 11.5.2.
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da União
(DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a
devida CERTIDÃO (CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM –
CBPDA) solicitada, NÃO CONSTA nos anexos e muito menos na devida pasta que o mesmo argumentou.
Informo que a licitante estava ciente e declarou obter conhecimento e aceitação dos termos do edital. Sendo
assim recurso indeferido.

30/09/2022 - 10:46:21 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0094.

30/09/2022 - 10:46:21 Sistema Intenção: Boa tarde, Ilustríssimo Sr. Pregoeiro a Empresa Dl Hospitalar deixa aqui nossa intensão de recurso
contra nossa desclassificação no Processo por não apresentar o Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e armazenamento, pois bem gostaria de informar ao Sr. Pregoeiro que na pasta de qualificação técnica o
item 06 - autorização da ANVISA lá consta o certificado de Boas práticas; Desde já agradecemos a Vossa
compreensão.

30/09/2022 - 10:46:21 Sistema Justificativa: SENHOR LICITANTE: Foi verificado tal argumento prestado, e verificamos a devida pasta e o
determinado item 06, informo ao senhor que a devida certidão exigida de acordo com o edital, 11.5.2.
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da União
(DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a
devida CERTIDÃO (CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM –
CBPDA) solicitada, NÃO CONSTA nos anexos e muito menos na devida pasta que o mesmo argumentou.
Informo que a licitante estava ciente e declarou obter conhecimento e aceitação dos termos do edital. Sendo
assim recurso indeferido.

30/09/2022 - 10:46:39 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0107.

30/09/2022 - 10:46:39 Sistema Intenção: Boa tarde, Ilustríssimo Sr. Pregoeiro a Empresa Dl Hospitalar deixa aqui nossa intensão de recurso
contra nossa desclassificação no Processo por não apresentar o Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e armazenamento, pois bem gostaria de informar ao Sr. Pregoeiro que na pasta de qualificação técnica o
item 06 - autorização da ANVISA lá consta o certificado de Boas práticas; Desde já agradecemos a Vossa
compreensão.

30/09/2022 - 10:46:39 Sistema Justificativa: SENHOR LICITANTE: Foi verificado tal argumento prestado, e verificamos a devida pasta e o
determinado item 06, informo ao senhor que a devida certidão exigida de acordo com o edital, 11.5.2.
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da União
(DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a
devida CERTIDÃO (CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM –
CBPDA) solicitada, NÃO CONSTA nos anexos e muito menos na devida pasta que o mesmo argumentou.
Informo que a licitante estava ciente e declarou obter conhecimento e aceitação dos termos do edital. Sendo
assim recurso indeferido.

30/09/2022 - 10:47:59 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0252.

30/09/2022 - 10:47:59 Sistema Intenção: Boa tarde, Ilustríssimo Sr. Pregoeiro a Empresa Dl Hospitalar deixa aqui nossa intensão de recurso
contra nossa desclassificação no Processo por não apresentar o Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e armazenamento, pois bem gostaria de informar ao Sr. Pregoeiro que na pasta de qualificação técnica o
item 06 - autorização da ANVISA lá consta o certificado de Boas práticas; Desde já agradecemos a Vossa
compreensão.

30/09/2022 - 10:47:59 Sistema Justificativa: SENHOR LICITANTE: Foi verificado tal argumento prestado, e verificamos a devida pasta e o
determinado item 06, informo ao senhor que a devida certidão exigida de acordo com o edital, 11.5.2.
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da União
(DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a
devida CERTIDÃO (CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM –
CBPDA) solicitada, NÃO CONSTA nos anexos e muito menos na devida pasta que o mesmo argumentou.
Informo que a licitante estava ciente e declarou obter conhecimento e aceitação dos termos do edital. Sendo
assim recurso indeferido.

30/09/2022 - 10:48:17 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0265.

30/09/2022 - 10:48:17 Sistema Intenção: Boa tarde, Ilustríssimo Sr. Pregoeiro a Empresa Dl Hospitalar deixa aqui nossa intensão de recurso
contra nossa desclassificação no Processo por não apresentar o Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e armazenamento, pois bem gostaria de informar ao Sr. Pregoeiro que na pasta de qualificação técnica o
item 06 - autorização da ANVISA lá consta o certificado de Boas práticas; Desde já agradecemos a Vossa
compreensão.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/10/2022 às 08:42:23.
Código verificador: 39AEED

Página 1278 de 1279

30/09/2022 - 10:48:17 Sistema Justificativa: SENHOR LICITANTE: Foi verificado tal argumento prestado, e verificamos a devida pasta e o
determinado item 06, informo ao senhor que a devida certidão exigida de acordo com o edital, 11.5.2.
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da União
(DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a
devida CERTIDÃO (CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM –
CBPDA) solicitada, NÃO CONSTA nos anexos e muito menos na devida pasta que o mesmo argumentou.
Informo que a licitante estava ciente e declarou obter conhecimento e aceitação dos termos do edital. Sendo
assim recurso indeferido.

30/09/2022 - 10:48:31 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0284.

30/09/2022 - 10:48:31 Sistema Intenção: Boa tarde, Ilustríssimo Sr. Pregoeiro a Empresa Dl Hospitalar deixa aqui nossa intensão de recurso
contra nossa desclassificação no Processo por não apresentar o Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e armazenamento, pois bem gostaria de informar ao Sr. Pregoeiro que na pasta de qualificação técnica o
item 06 - autorização da ANVISA lá consta o certificado de Boas práticas; Desde já agradecemos a Vossa
compreensão.

30/09/2022 - 10:48:31 Sistema Justificativa: SENHOR LICITANTE: Foi verificado tal argumento prestado, e verificamos a devida pasta e o
determinado item 06, informo ao senhor que a devida certidão exigida de acordo com o edital, 11.5.2.
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da União
(DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a
devida CERTIDÃO (CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM –
CBPDA) solicitada, NÃO CONSTA nos anexos e muito menos na devida pasta que o mesmo argumentou.
Informo que a licitante estava ciente e declarou obter conhecimento e aceitação dos termos do edital. Sendo
assim recurso indeferido.

30/09/2022 - 10:48:43 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0288.

30/09/2022 - 10:48:43 Sistema Intenção: Boa tarde, Ilustríssimo Sr. Pregoeiro a Empresa Dl Hospitalar deixa aqui nossa intensão de recurso
contra nossa desclassificação no Processo por não apresentar o Certificado de Boas Práticas de Distribuição
e armazenamento, pois bem gostaria de informar ao Sr. Pregoeiro que na pasta de qualificação técnica o
item 06 - autorização da ANVISA lá consta o certificado de Boas práticas; Desde já agradecemos a Vossa
compreensão.

30/09/2022 - 10:48:43 Sistema Justificativa: SENHOR LICITANTE: Foi verificado tal argumento prestado, e verificamos a devida pasta e o
determinado item 06, informo ao senhor que a devida certidão exigida de acordo com o edital, 11.5.2.
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM – CBPDA, emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sua respectiva publicação no Diário Oficial da União
(DOU); Pois a mesma só apresentou as devidas publicações, onde por sua vez deixou de apresentar a
devida CERTIDÃO (CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM –
CBPDA) solicitada, NÃO CONSTA nos anexos e muito menos na devida pasta que o mesmo argumentou.
Informo que a licitante estava ciente e declarou obter conhecimento e aceitação dos termos do edital. Sendo
assim recurso indeferido.

30/09/2022 - 10:55:04 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informo que o próprio sistema não permite antecipar o devido prazo para as
contrarrazões, sendo assim retornaremos dia 10/10/2022 às 08:00 da manhã. Desde já agradeço por tudo.

30/09/2022 - 10:56:38 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

30/09/2022 - 10:56:38 Sistema Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que o próprio sistema não permite antecipar o devido prazo para
as contrarrazões, sendo assim retornaremos dia 10/10/2022 às 08:00 da manhã. Desde já agradeço por
tudo.

10/10/2022 - 08:00:20 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Bom dia! Estamos reabrindo o certame.

10/10/2022 - 08:00:25 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

10/10/2022 - 08:00:25 Sistema Motivo: SENHORES LICITANTES: Bom dia! Estamos reabrindo o certame.

10/10/2022 - 08:22:41 Sistema Os recursos do item 0005 foram encaminhados para julgamento.

10/10/2022 - 08:28:15 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: O pregão será encerrado, agradeço, em nome do (Prefeito Municipal), a
participação de todos no presente certame, bem como pelo elevado nível de profissionalismo de todos na
condução e desenvolvimento deste Pregão. Espero encontrá-los em certames futuros. Grato. Igor Lima dos
Santos; Pregoeiro.

10/10/2022 - 08:28:17 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

IGOR LIMA DOS SANTOS

Pregoeiro

RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

Autoridade Competente

GABRIELLE REGINA SILVA

Apoio
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NALMA REIS FÉLIX DA SILVA

Apoio

ROSLANE ALVES SAMPAIO

Apoio


