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ATA PARCIAL
Prefeitura Municipal de Tucumã
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Registro de Preços Eletrônico - 9/2022-058FMS.

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

14/10/2022 07:48 14/10/2022 08:59 21/10/2022 08:59 26/10/2022 08:59 26/10/2022 09:00

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Unidade Observações

0001 ÁCIDO ÚRICO MONOREAGENTE:
ESPECIFICAÇÃO: KIT PARA A DETERMINAÇÃO
DO ÁCIDO ÚRICO, METODOLOGIA
ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO. KIT
CONTENDO: REAGENTE Nº.1 - ENZIMÁTICO:
COM 2 FRASCOS DE 100ML. REAGENTE Nº.2 -
PADRÃO: COM 1 FRASCO DE 3 ML. BIOCLIN.

451,250 60,000 KIT Fracassado

0002 ALBUMINA MONOREAGENTE-:
ESPECIFICAÇÃO: KIT PARA DETERMINAÇÃO
DA ALBUMINA, METODOLOGIA VERDE DE
BROMOCRESOL. KIT CONTENDO: REAGENTE
Nº.1 - REAGENTE DE COR: 1 FRASCO COM
250ML. REAGENTE Nº.2 - PADRÃO: 1 FRASCO
COM 2ML. BIOCLIN.

197,040 30,000 KIT Fracassado

0003 AMILASE CINÉTICA: ESPECIFICAÇÕES: KIT
PARA DETERMINAÇÃO DE AMILASE,
METODOLOGIA CINÉTICA. KIT CONTENDO:
REAGENTES Nº.1 - SUBSTRATO TAMPONADO:
COM 3 FRASCOS DE 20ML. BIOCLIN.

1.071,833 150,000 KIT Fracassado

0004 BILIRRUBINA DIRETA AUTOMOÇÃO:
ESPECIFICAÇÕES: KIT PARA DETERMINAÇÃO
DA BILIRRUBINA DIRETA, METODOLOGIA
COLORIMÉTRICA (DCA). KIT CONTENDO:
REAGENTE Nº.1 - COM 1 FRASCO DE 40ML.
REAGENTE Nº.2 - COM 1 FRASCO DE 10ML.
BIOCLIN.

410,350 50,000 KIT Fracassado

0005 BILIRRUBINA TOTAL AUTOMOÇÃO:
ESPECIFICAÇÕES: KIT PARA DETERMINAÇÃO
DA BILIRRUBINA TOTAL EM AMOSTRAS DE
SORO OU PLASMA, METODOLOGIA TESTE
COLORIMÉTRICO(DCA). KIT CONTENDO:
REAGENTE Nº.1 - COM 1 FRASCO DE 40ML.
REAGENTE Nº.2 - COM 1 FRASCO DE 10ML.
BIOCLIN.

414,460 50,000 KIT Fracassado

0006 BIOCAL: ESPECIFICAÇÕES: REAGENTE
UTILIZADO PARA CALIBRAÇÃO DE TESTES
ANALÍTICOS EM METODOLOGIAS
AUTOMATIZADAS (CALIBRADOR
MULTIPARAMÉTRICO PARA BIOQUÍMICA). KIT
CONTENDO: REAGENTE Nº.1 – CALIBRADOR:
COM 1 FRASCO DE 5ML. BIOCLIN.

376,640 40,000 FR Fracassado

0007 BIOCONTROL N: ESPECIFICAÇÕES:
REAGENTE UTILIZADO PARA MONITORAR A
EXATIDÃO E PRECISÃO DE TESTES
ANALÍTICOS EM METODOLOGIAS MANUAIS
OU AUTOMATIZADAS. POSSUI
CONCENTRAÇÃO DOS ANALITOS
REPRESENTANDO OS PARÂMETROS
NORMAIS. KIT CONTENDO: REAGENTE Nº.1 -
SORO CONTROLE: 1 FRASCO COM 5ML.

265,300 40,000 FR Fracassado

0008 CALCIO ARSENAZO III: ESPECIFICAÇÕES: KIT
PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DO
CÁLCIO EM AMOSTRA DE SORO, PLASMA E
URINA ATRAVÉS DE REAÇÃO
COLORIMÉTRICA, METODOLOGIA
COLORIMÉTRICA DE PONTO FINAL. KIT
CONTENDO: REAGENTE Nº.1 - ARSENAZO:
COM 2 FRASCOS DE 50ML. REAGENTE Nº.2 -
PADRÃO: COM 1 FRASCO DE 3ML. BIOCLIN.

469,270 40,000 KIT Fracassado

0009 CALIBRADOR HBA1C: ESPECIFICAÇÕES:
CALIBRADOR HEMOGLOBINA GLICADA
LIOFILIZADO. REAGENTE UTILIZADO PARA
MONITORAR A EXATIDÃO PARA A
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE
HEMOGLOBINA A1C (HBA1C) EM
METODOLOGIAS AUTOMATIZADAS EM
SISTEMAS FOTOMÉTRICOS. KIT CONTENDO: 5
FRASCOS COM 1ML. BIOCLIN.

2.464,410 7,000 KIT Fracassado
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0010 COLESTEROL MONOREAGENTE:
ESPECIFICAÇÃO: KIT PARA DETERMINAÇÃO
COLESTEROL TOTAL, METODOLOGIA
ENZIMÁTICA-COLORIMÉTRICA. KIT
CONTENDO: REAGENTE Nº.1 - REAGENTE
ENZIMÁTICO: COM 4 FRASCOS DE 100ML.
REAGENTE Nº.2 - PADRÃO: 1 FRASCO COM
3ML. BIOCLIN.

975,870 40,000 KIT Fracassado

0011 CREATININA AUTOMAÇÃO: ESPECIFICAÇÕES:
KIT PARA DETERMINAÇÃO DA CREATININA EM
AMOSTRAS HUMANAS DE SORO, PLASMA
(HEPARINA, OXALATO, FLUORETO, CITRATO
OU EDTA) OU URINA. METODOLOGIA
ENZIMÁTICA. KIT CONTENDO: REAGENTES
Nº.1 - TAMPÃO: COM 1 FRASCO DE 240ML.
REAGENTES Nº.2 - ÁCIDO PÍPRICO: COM 1
FRASCOS COM 60ML. REAGENTE Nº.3 -
PADRÃO: COM 1 FRASCO COM 3ML. BIOCLIN.

300,370 85,000 KIT Fracassado

0012 FERRITINA: ESPECIFICAÇÕES: KIT PARA
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA
FERRITINA EM SISTEMAS FOTOMÉTRICOS EM
AMOSTRAS DE SORO, METODOLOGIA
IMUNOTURBIDIMETRIA. KIT CONTENDO:
REAGENTE Nº.1 - TAMPÃO: COM 1 FRASCO DE
40ML. REAGENTE Nº.2 - LÁTEX FERRITINA:
COM 1 FRASCO DE 10,0ML. REAGENTE Nº.3 -
CALIBRADOR: COM 1 FRASCO DE 1,0ML.
REAGENTE Nº.4 - CONTROLE: COM 1 FRASCO
DE 1,0ML. BIOCLIN.

2.576,990 250,000 KIT Fracassado

0013 FERRO SÉRICO AUTOMOÇÃO:
ESPECIFICAÇÕES: KIT PARA A
DETERMINAÇÃO DO FERRO SÉRICO,
METODOLOGIA GOODWIN MODIFICADO. KIT
CONTENDO: REAGENTE Nº1 - TAMPÃO: COM 2
FRASCOS DE 40ML. REAGENTE Nº.2 –
REAGENTE DE COR: COM 2 FRASCOS DE
10ML. REAGENTE Nº.3 - PADRÃO: COM 1
FRASCO DE 3ML. BIOCLIN.

725,743 125,000 KIT Fracassado

0014 FOSFATASE ALCALINA: ESPECIFICAÇÕES: KIT
PARA DETERMINAÇÃO DA FOSFATASE
ALCALINA, METODOLOGIA: CINÉTICA IFCC.
KIT CONTENDO: REAGENTE Nº.1 - 2 FRASCOS
COM 40ML. REAGENTE Nº.2 - 2 FRASCOS COM
10ML. BIOCLIN.

415,760 100,000 KIT Fracassado

0015 GAMA GT: ESPECIFICAÇÕES: KIT PARA
DETERMINAÇÃO DA GAMA GT, METODOLOGIA
SZASZ MODIFICADO / PADRONIZADO PELA
IFCC. KIT CONTENDO: REAGENTES Nº.1
TAMPÃO- 2 FRASCOS COM 24ML. REAGENTES
Nº.2 SUBSTRATO: 2 FRASCOS COM 6ML.
BIOCLIN.

463,770 150,000 KIT Fracassado

0016 GLICOSE MONOREAGENTE:
ESPECIFICAÇÕES: REAGENTE PARA GLICOSE
MÉTODO: ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO
PARA DETERMINAÇÃO DA GLICOSE. KIT
CONTENDO: REAGENTE Nº.1 -
MONOREAGENTE ENZIMÁTICO: 2 FRASCOS
COM 250ML. REAGENTE Nº.2 PADRÃO: 1
FRASCO COM 3ML – BIOCLIN.

256,920 40,000 KIT Fracassado

0017 HEMOGLOBINA GLICADA: ESPECIFICAÇÕES:
KIT DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA
HEMOGLOBINA GLICADA A1C EM SANGUE
TOTAL EM SISTEMAS FOTOMÉTRICOS,
METODOLOGIA IMUNOTURBIMÉTRIA. KIT
CONTENDO: REAGENTE Nº.1 – TAMPÃO: COM
2 FRASCOS COM 15ML. BIOCLIN

3.940,313 40,000 KIT Fracassado

0018 LÂMPADA DE HALOGÊNIO ORIGINAL
BYOSISTEN: ESPECIFICAÇÕES: 6V 10W -
LÂMPADA HALÔGENICA PARA O SEGUINTE
EQUIPAMENTO: BIOSYSTEMS BTS-310 -
MODELO NOVO BIOSYSTEMS A-15.

513,600 5,000 UN Fracassado

0019 LIPASE AUTOMOÇÃO: ESPECIFICAÇÕES: KIT
PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE
LIPASE EM AMOSTRA DE SORO E PLASMA
HEPARINIZADO HUMANO, METODOLOGIA
ENZIMÁTICA COLORIMETRICA. KIT
CONTENDO: REAGENTE Nº.1 - TAMPÃO: COM
2 FRASCOS DE 15ML. REAGENTE Nº.2 –
SUBSTRATO: COM 2 FRASCOS DE 10ML.
BIOCLIN.

2.776,117 200,000 KIT Fracassado

0020 PROTEINAS TOTAIS MONOREAGENTES:
ESPECIFICAÇÕES: KIT PARA DETERMINAÇÃO
DAS PROTEINAS TOTAIS, METODOLOGIA:
BIURETO. KIT CONTENDO: REAGENTE Nº.1 -
BIURETO: COM 1 FRASCO DE 250ML.
REAGENTE Nº.2 - PADRÃO: 1 FRASCO COM
2ML. BIOCLIN.

182,010 30,000 KIT Fracassado

0021 ROTOR DE REAÇÃO A25/A15 BIOSYSTEMS:
ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 10 UNIDADES
COM 120 POSIÇÕES. BIOSYSTEMS.

1.230,500 5,000 CX Fracassado
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0022 TRANSAMINASE ALT(TGP)CINÉTICA:
ESPECIFICAÇÃO: KIT PARA A DETERMINAÇÃO
DA ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALTOU
TGP), METODOLOGIA CINÉTICA. KIT
CONTENDO: REAGENTE Nº.1 - SUBSTRATO:
COM 2 FRASCOS DE 40ML. REAGENTE Nº.2 -
COENZIMA: COM 2 FRASCOS DE 10ML.
BIOCLIN.

424,623 200,000 KIT Fracassado

0023 TRANSAMINASE AST(TGO)CINÉTICA:
ESPECIFICAÇÃO: KIT PARA A DETERMINAÇÃO
DA ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST
OU TGO), METODOLOGIA CINÉTICA. KIT
CONTENDO: REAGENTE Nº.1 - SUBSTRATO:
COM 2 FRASCOS DE 40ML. REAGENTE Nº.2
COM 2 FRASCOS DE 10ML. BIOCLIN.

429,680 200,000 KIT Fracassado

0024 TRIGLICERIDES MONOREAGENTE;
ESPECIFICAÇÃO: KIT PARA DETERMINAÇÃO
DOS TRIGLICÉRIDES, METODOLOGIA:
ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO. KIT
CONTENDO: REAGENTE Nº.1 - ENZIMÁTICO:
COM 4 FRASCOS DE 100ML. REAGENTE Nº.2 -
PADRÃO: COM 1 FRASCO DE 3ML. BIOCLIN.

1.356,290 40,000 KIT Fracassado

0025 UREIA UV: ESPECIFICAÇÃO: KIT PARA A
DETERMINAÇÃO DA UREIA EM AMOSTRAS DE
SORO, PLASMA (EDTA, HEPARINA OU
CITRATO) OU URINA, METODOLOGIA
CINÉTICA DE TEMPO FIXO. KIT CONTENDO:
REAGENTE Nº.1 - TAMPÃO: COM 2 FRASCOS
DE 80ML. REAGENTE Nº.2 - REAGENTE
ENZIMÁTICO: COM 1 FRASCO DE 1 FRASCO
DE 40ML. REAGENTE Nº.3 - PADRÃO: COM 1
FRASCO DE 3ML. BIOCLIN.

592,910 100,000 KIT Fracassado

0026 BANDEJA EM PLÁSTICO PARA COLETOR DE
80ML: ESPECIFICAÇÃO: BANDEJA EM
PLÁSTICO PARA COLETOR DE 80 ML -
CAPACIDADE 20 COLETORES BANDEJA EM
PLÁSTICO PARA 20 COLETORES DIMENSÕES:
370 X 255 X 40MM.

144,450 5,000 UN Deserto

0027 LÂMPADA PARA MICROSCÓPIO NIKON E200:
ESPECIFICAÇÃO: LÂMPADA HALÓGENA,
TENSÃO NOMINAL: 6 V, POTÊNCIA NOMINAL:
20 W, APLICAÇÃO: MICROSCÓPIO NIKON,
REFERÊNCIA: HLX 81250, MODELO: ECLIPSE
E200

55,930 10,000 UN Deserto

0028 RUBÉOLA (IGG-IGM): ESPECIFICAÇÃO: É UM
ENSAIO IMUNOCROMATOGRÁFICO DE FLUXO
LATERAL PARA A DETECÇÃO
SEMIQUANTITATIVA E DIFERENCIAÇÃO DE
ANTICORPOS (IGG E IGM) CONTRA O VÍRUS
DA RUBÉOLA EM AMOSTRAS DE SORO,
PLASMA OU SANGUE TOTAL. TESTE RÁPIDO
IGG E IGM -CAIXA COM 30 UNIDADES.

89,460 60,000 CX Fracassado

0029 TUBO DE ENSAIO EM VIDRO SEM TAMPA
12X75 5ML: ESPECIFICAÇÃO: FABRICADOS EM
VIDRO, FUNDO REDONDO, CAPACIDADE DE 5
ML, TAMANHO: 12 X 75 MM, TRANSPARENTE.
APRESENTAÇÃO: 1000 UNIDADES POR
PACOTE.

77,780 5,000 PC Deserto

0030 TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO
4ML: ESPECIFICAÇÃO: TUBO P/COLETA DE
SANGUE A VÁCUO, EM PLÁSTICO,
TRANSPARENTE, INCOLOR, ESTÉRIL,
MEDINDO 13 X 75MM, ASPIRAÇÃO DE 4ML,
C/EDTA K3 (CONTEÚDO POR TUBO: 7,2MG DE
EDTA K3), TUBO NÃO SILICONIZADO, C/TAMPA
PLÁSTICA PROTETORA TIPO NA COR ROXA
TRANSLUCIDO, ESTERILIZADO.

1,920 4.000,000 UN Deserto

0031 CK-MB: ESPECIFICAÇÃO: KIT PARA
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA
ATIVIDADE DA ISOENZIMA CKMB (CK2),
PLASMA E SORO, METODOLOGIA CINÉTICA.
KIT CONTENDO: REAGENTE Nº.1: 1 FRASCO
COM 40ML. REAGENTE Nº.2: 1 FRASCOS COM
10ML.

502,400 12,000 KIT Fracassado

0032 CK TOTAL UV: ESPECIFICAÇÃO: KIT PARA
DETERMINAÇÃO DA CREATINA QUINASE
TOTAL NO SORO OU PLASMA, METODOLOGIA
CINÉTICA. KIT CONTENDO: REAGENTE Nº.1 -
TAMPÃO: 1 FRASCO COM 40ML. REAGENTE
Nº2. - ENZIMA - SUBSTRATO: 1 FRASCO COM
10ML.

503,970 12,000 KIT Fracassado

0033 FORMOL 37%: ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO -
FORMOL (FORMALDEÍDO), ASPECTO FÍSICO
LÍQUIDO AQUOSO, INCOLOR, LÍMPIDO,
CONCENTRAÇÃO TEOR ENTRE 37 E 40%,
CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A.
FRASCO COM 1.000ML.

40,660 10,000 UN Deserto
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0034 HDL DIRETO: ESPECIFICAÇÃO: KIT PARA
DETERMINAÇÃO DA FRAÇÃO HDL DO
COLESTEROL, METODOLOGIA ENZIMÁTICA
COLORIMÉTRICA. KIT CONTENDO: REAGENTE
Nº.1 - ENZIMÁTICO: COM 1 FRASCO DE 60ML.
REAGENTE Nº.2 - SUBSTRATO: COM 1
FRASCO DE 20ML. COM CALIBRADOR
INCLUSO 5,0.

1.921,920 25,000 KIT Fracassado

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

14/10/2022 EDITAL INSUMOS ass.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

26/10/2022 - 10:22 Negociação aberta para o processo
9/2022-058FMS.

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,31,32,34 do processo
9/2022-058FMS..

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

26/10/2022 - 10:22 Negociação aberta para o processo
9/2022-058FMS.

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 28 do processo 9/2022-058FMS..

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

26/10/2022 - 10:22 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 26/10/2022 às 15:00.

26/10/2022 - 10:23 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi redefinida pelo pregoeiro para 26/10/2022 às 15:00.

31/10/2022 - 15:19 Documentos solicitados para o
processo

Foram solicitadas diligências nos itens 3,10,11,14,15,16,20,22,23,28 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/10/2022 - 16:09 Envio de Propostas Readequadas Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 3,10,11,14,15,16,20,22,23,28 do
processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/10/2022 - 16:11 Negociação aberta para o processo Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 3,10,11,14,15,16,20,22,23,28 do
processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Valor de

Referência
Quantidade Valor Total

0001 ÁCIDO ÚRICO
MONOREAGENTE:
Especificação: Kit para a
determinação do Ácido
Úrico, metodologia
Enzimático colorimétrico.
Kit contendo: reagente
nº.1 - enzimático: com 2
frascos de 100ml.
reagente nº.2 - padrão:
com 1 frasco de 3 ml.
BIOCLIN.

0,000 60,000 0,000

0002 ALBUMINA
MONOREAGENTE-:
Especificação: Kit para
determinação da
albumina, metodologia
verde de bromocresol. kit
contendo: reagente nº.1 -
reagente de cor: 1 frasco
com 250ml. Reagente
nº.2 - padrão: 1 frasco
com 2ml. BIOCLIN.

0,000 30,000 0,000

0003 AMILASE CINÉTICA:
Especificações: Kit para
determinação de amilase,
metodologia cinética. Kit
contendo: reagentes nº.1
- Substrato Tamponado:
com 3 frascos de 20ml.
BIOCLIN.

0,000 150,000 0,000
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0004 BILIRRUBINA DIRETA
AUTOMOÇÃO:
Especificações: Kit para
determinação da
bilirrubina direta,
metodologia colorimétrica
(dca). Kit contendo:
reagente nº.1 - com 1
frasco de 40ml. reagente
nº.2 - com 1 frasco de
10ml. BIOCLIN.

0,000 50,000 0,000

0005 BILIRRUBINA TOTAL
AUTOMOÇÃO:
Especificações: Kit para
determinação da
bilirrubina total em
amostras de soro ou
plasma, metodologia teste
colorimétrico(dca). Kit
contendo: reagente nº.1 -
com 1 frasco de 40ml.
reagente nº.2 - com 1
frasco de 10ml. BIOCLIN.

0,000 50,000 0,000

0006 BIOCAL: Especificações:
reagente utilizado para
calibração de testes
analíticos em
metodologias
automatizadas (calibrador
multiparamétrico para
bioquímica). Kit contendo:
reagente nº.1 –
calibrador: com 1 frasco
de 5ml. BIOCLIN.

0,000 40,000 0,000

0007 BIOCONTROL N:
Especificações: Reagente
utilizado para monitorar a
exatidão e precisão de
testes analíticos em
metodologias manuais ou
automatizadas. Possui
concentração dos analitos
representando os
parâmetros normais. Kit
contendo: reagente nº.1 -
soro controle: 1 frasco
com 5ml.

0,000 40,000 0,000

0008 CALCIO ARSENAZO III:
Especificações: Kit para
determinação quantitativa
do cálcio em amostra de
soro, plasma e urina
através de reação
colorimétrica, metodologia
colorimétrica de ponto
final. Kit contendo:
reagente nº.1 - Arsenazo:
com 2 frascos de 50ml.
reagente nº.2 - padrão:
com 1 frasco de 3ml.
BIOCLIN.

0,000 40,000 0,000

0009 CALIBRADOR HbA1c:
Especificações: calibrador
hemoglobina glicada
liofilizado. Reagente
utilizado para monitorar a
exatidão para a
determinação quantitativa
de hemoglobina A1c
(HbA1c) em metodologias
automatizadas em
sistemas fotométricos. kit
contendo: 5 frascos com
1ml. BIOCLIN.

0,000 7,000 0,000

0010 COLESTEROL
MONOREAGENTE:
Especificação: kit para
determinação colesterol
total, metodologia
enzimática-colorimétrica.
Kit contendo: reagente
nº.1 - reagente
enzimático: com 4 frascos
de 100ml. reagente nº.2 -
padrão: 1 frasco com 3ml.
BIOCLIN.

0,000 40,000 0,000



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 01/11/2022 às 15:26:18.
Código verificador: 3BFB50

Página 6 de 53

0011 CREATININA
AUTOMAÇÃO:
Especificações: Kit para
determinação da
creatinina em amostras
humanas de soro, plasma
(heparina, Oxalato,
Fluoreto, Citrato ou
EDTA) ou urina.
Metodologia enzimática.
Kit contendo: reagentes
nº.1 - tampão: com 1
frasco de 240ml.
reagentes nº.2 - Ácido
píprico: com 1 frascos
com 60ml. reagente nº.3 -
padrão: com 1 frasco com
3ml. BIOCLIN.

0,000 85,000 0,000

0012 FERRITINA:
Especificações: Kit para
determinação quantitativa
da ferritina em sistemas
fotométricos em amostras
de soro, metodologia
Imunoturbidimetria. Kit
contendo: reagente nº.1 -
tampão: com 1 frasco de
40ml. reagente nº.2 -
Látex Ferritina: com 1
frasco de 10,0ml.
reagente nº.3 -
Calibrador: com 1 frasco
de 1,0ml. reagente nº.4 -
Controle: com 1 frasco de
1,0ml. BIOCLIN.

0,000 250,000 0,000

0013 FERRO SÉRICO
AUTOMOÇÃO:
Especificações: Kit para a
determinação do Ferro
Sérico, metodologia
Goodwin Modificado. Kit
contendo: reagente nº1 -
tampão: com 2 frascos de
40ml. reagente nº.2 –
reagente de cor: com 2
frascos de 10ml. reagente
nº.3 - padrão: com 1
frasco de 3ml. BIOCLIN.

0,000 125,000 0,000

0014 FOSFATASE ALCALINA:
Especificações: kit para
determinação da
fosfatase alcalina,
metodologia: Cinética
IFCC. Kit contendo:
reagente nº.1 - 2 frascos
com 40ml. reagente nº.2 -
2 frascos com 10ml.
BIOCLIN.

0,000 100,000 0,000

0015 GAMA GT:
Especificações: Kit para
determinação da gama
GT, metodologia szasz
modificado / padronizado
pela IFCC. Kit contendo:
reagentes nº.1 tampão- 2
frascos com 24ml.
reagentes nº.2 substrato:
2 frascos com 6ml.
BIOCLIN.

0,000 150,000 0,000

0016 GLICOSE
MONOREAGENTE:
Especificações: Reagente
para Glicose Método:
Enzimático Colorimétrico
Para Determinação Da
Glicose. Kit contendo:
Reagente nº.1 -
Monoreagente
enzimático: 2 frascos com
250ml. reagente nº.2
Padrão: 1 frasco com 3Ml
– BIOCLIN.

0,000 40,000 0,000

0017 HEMOGLOBINA
GLICADA:
Especificações: KIT
DETERMINAÇÃO
QUANTITATIVA DA
HEMOGLOBINA
GLICADA A1c em sangue
total em sistemas
fotométricos, metodologia
imunoturbimétria. Kit
contendo: reagente nº.1 –
tampão: com 2 frascos
com 15ml. BIOCLIN

0,000 40,000 0,000
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0018 LÂMPADA DE
HALOGÊNIO ORIGINAL
BYOSISTEN:
Especificações: 6v 10w -
Lâmpada Halôgenica
para o seguinte
equipamento: Biosystems
BTS-310 - modelo novo
Biosystems A-15.

0,000 5,000 0,000

0019 LIPASE AUTOMOÇÃO:
Especificações: Kit para
determinação quantitativa
de Lipase em amostra de
soro e plasma
heparinizado humano,
metodologia Enzimática
Colorimetrica. Kit
contendo: reagente nº.1 -
tampão: com 2 frascos de
15ml. reagente nº.2 –
substrato: com 2 frascos
de 10ml. BIOCLIN.

0,000 200,000 0,000

0020 PROTEINAS TOTAIS
MONOREAGENTES:
Especificações: kit para
determinação das
Proteinas Totais,
Metodologia: biureto. Kit
contendo: reagente nº.1 -
biureto: com 1 frasco de
250ml. reagente nº.2 -
padrão: 1 frasco com 2ml.
BIOCLIN.

0,000 30,000 0,000

0021 ROTOR DE REAÇÃO
A25/A15 BIOSYSTEMS:
Especificação: CAIXA
COM 10 UNIDADES
COM 120 POSIÇÕES.
BIOSYSTEMS.

0,000 5,000 0,000

0022 TRANSAMINASE
ALT(TGP)CINÉTICA:
Especificação: Kit para a
determinação da Alanina
Amino Transferase
(ALTou TGP),
metodologia cinética. Kit
contendo: reagente nº.1 -
substrato: com 2 frascos
de 40ml. reagente nº.2 -
Coenzima: com 2 frascos
de 10ml. BIOCLIN.

0,000 200,000 0,000

0023 TRANSAMINASE
AST(TGO)CINÉTICA:
Especificação: Kit para a
determinação da
Aspartato Amino
Transferase (AST ou
TGO), metodologia
cinética. Kit contendo:
reagente nº.1 - substrato:
com 2 frascos de 40ml.
reagente nº.2 com 2
frascos de 10ml.
BIOCLIN.

0,000 200,000 0,000

0024 TRIGLICERIDES
MONOREAGENTE;
Especificação: Kit para
determinação dos
Triglicérides, Metodologia:
Enzimático Colorimétrico.
Kit contendo: reagente
nº.1 - enzimático: com 4
frascos de 100ml.
reagente nº.2 - padrão:
com 1 frasco de 3ml.
BIOCLIN.

0,000 40,000 0,000

0025 UREIA UV:
Especificação: Kit para a
determinação da Ureia
em amostras de soro,
plasma (EDTA, Heparina
ou Citrato) ou urina,
metodologia Cinética de
tempo fixo. Kit contendo:
reagente nº.1 - Tampão:
com 2 frascos de 80ml.
reagente nº.2 - Reagente
Enzimático: com 1 frasco
de 1 frasco de 40ml.
reagente nº.3 - padrão:
com 1 frasco de 3ml.
BIOCLIN.

0,000 100,000 0,000
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0026 BANDEJA EM PLÁSTICO
PARA COLETOR DE
80ml: Especificação:
Bandeja em Plástico Para
Coletor de 80 ml -
Capacidade 20 Coletores
Bandeja em plástico para
20 coletores Dimensões:
370 x 255 x 40mm.

0,000 5,000 0,000

0027 LÂMPADA PARA
MICROSCÓPIO NIKON
E200: Especificação:
Lâmpada Halógena,
Tensão Nominal: 6 V,
Potência Nominal: 20 W,
Aplicação: Microscópio
Nikon, Referência: Hlx
81250, Modelo: Eclipse
E200

0,000 10,000 0,000

0028 RUBÉOLA (IGG-IGM):
Especificação: É um
ensaio
imunocromatográfico de
fluxo lateral para a
detecção semiquantitativa
e diferenciação de
anticorpos (igG e IgM)
contra o vírus da Rubéola
em amostras de soro,
plasma ou sangue total.
Teste rápido IGG e IGM -
Caixa com 30 unidades.

0,000 60,000 0,000

0029 TUBO DE ENSAIO EM
VIDRO SEM TAMPA
12x75 5ml: Especificação:
Fabricados em vidro,
Fundo redondo,
Capacidade de 5 ml,
Tamanho: 12 x 75 mm,
Transparente.
Apresentação: 1000
unidades por pacote.

0,000 5,000 0,000

0030 TUBO PARA COLETA
DE SANGUE A VÁCUO
4ml: Especificação: Tubo
P/Coleta De Sangue A
Vácuo, Em Plástico,
Transparente, Incolor,
Estéril, medindo 13 X
75Mm, Aspiração De 4Ml,
C/Edta K3 (Conteúdo Por
Tubo: 7,2Mg De Edta K3),
Tubo Não Siliconizado,
C/Tampa Plástica
Protetora Tipo Na Cor
Roxa Translucido,
Esterilizado.

0,000 4.000,000 0,000

0031 CK-MB: Especificação: Kit
para determinação
quantitativa da atividade
da isoenzima CKMB
(ck2), plasma e soro,
metodologia cinética. kit
contendo: reagente nº.1:
1 frasco com 40ml.
reagente nº.2: 1 frascos
com 10ml.

0,000 12,000 0,000

0032 CK TOTAL UV:
Especificação: Kit para
determinação da creatina
quinase total no soro ou
plasma, metodologia
cinética. kit contendo:
reagente nº.1 - tampão: 1
frasco com 40ml.
reagente nº2. - enzima -
substrato: 1 frasco com
10ml.

0,000 12,000 0,000

0033 FORMOL 37%:
Especificação: Solução -
Formol (Formaldeído),
Aspecto Físico Líquido
Aquoso, Incolor, Límpido,
Concentração Teor Entre
37 E 40%, Característica
Adicional Reagente P.A.
Frasco Com 1.000ml.

0,000 10,000 0,000
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0034 HDL DIRETO:
Especificação: Kit para
determinação da fração
HDL do Colesterol,
metodologia enzimática
colorimétrica. Kit
contendo: reagente nº.1 -
enzimático: com 1 frasco
de 60ml. reagente nº.2 -
substrato: com 1 frasco
de 20ml. Com calibrador
incluso 5,0.

0,000 25,000 0,000

Itens marcados com "*" estão cancelados.

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

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

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

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

Declaração de ME/EPP/Demais Beneficiados “Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no art. 3º da
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos
artigos. 42º ao 49º da referida Lei Complementar”;

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

Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores

Declaração de Não Emprego de Menor Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de
27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos
do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal

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

Declaração de Ciência e Termo de
Responsabilidade

Declaro que adquiri o Edital e seus respectivos Anexos tendo ciência de todas as informações e condições para o
fornecimento do objeto. Declaro, ainda sob as penas da lei, que atendo a todos os requisitos de habilitação, bem como ME
RESPONSABILIZO pelas transações efetuadas em meu nome, assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por meu representante

Declaração de Atendimento ao art. 5º da CF/88 Declaro para fins do disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal de 05 de outubro
de 1988, que não possuo em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado

Declaração de Atendimento art. 93 da lei nº 8.213, Declaro que cumpri a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência
Social e que atendi às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24
de julho de 1991

Declaração de Cota de Aprendizagem Declaro que cumpri a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT

Declaração de Sustentabilidade Declaro que atendi aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de
proteção ao meio ambiente

Declaração de Inexistência de Vínculo com a
Admini

Declaro sob as penalidades da lei, que os diretores, responsáveis legais ou técnicos, membro de conselho técnico, fiscal,
consultivo, deliberativo ou administrativo, sócios, administradores e gerentes da empresa acima identificada, da qual somos
representantes, não mantém qualquer CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU
INDIRETA do Município de Tucumã-PA, nos termos do Art. 9º, inciso III, da Lei nº 8666/93 e Art. 17, inciso XI, da Lei nº
13.707/18

Decl. de Inexis. de Vínculo com a Adm.
Federal/Est

Declaração de Inexistência de Vínculo com a Administração Pública Federal e Estadual: “Declaro, ainda, que os meus sócios
gerentes e/ou sócios administradores não mantém qualquer CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO com a ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA FEDERAL OU ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA DO ESTADO DO
PARÁ OU OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO, nos termos do Art. 117, inciso X, da Lei Federal nº 8.112/90 e Art. 134,
inciso X, da Lei Estadual nº 1.818/2007

Decl. de Inexis. Suspensão Temporária ou
Inidoneid

Declaro que não existem fatos supervenientes ao cadastramento/habilitação no SICAF impeditivos do direito de licitar; bem
como não ter recebido Suspensão Temporária ou Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com nenhum dos
Órgãos da Administração da Prefeitura Municipal de Tucumã-PA; SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação
e ou IMPEDIMENTO de contratar com a Adm., assim como não ter recebido DECLARAÇÃO de INIDONEIDADE para licitar
ou contratar com a Adm. Federal, Estadual e Municipal.

Declarações Posteriores Declaro, assumo a responsabilidade de declarar qualquer ocorrência posterior as declarações aqui prestadas, pelo prazo de
vigência do contrato a ser firmado, bem como a obrigação de manter as respectivas condições de cadastramento/habilitação
durante o mesmo período de vigência contratual

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

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - ÁCIDO ÚRICO MONOREAGENTE: Especificação: Kit para a determinação do Ácido Úrico,
metodologia Enzimático colorimétrico. Kit contendo: reagente nº.1 - enzimático: com 2 frascos de
100ml. reagente nº.2 - padrão: com 1 frasco de 3 ml. BIOCLIN.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE
PRODUTOS
LABORATORIAIS

31.490.292/0001-
11

25/10/2022 -
10:19:32

ACIDO URICO
MONOREAGENTE

BIOCLIN 60,000 R$ 125,000 R$ 7.500,000 Não

0002 - ALBUMINA MONOREAGENTE-: Especificação: Kit para determinação da albumina, metodologia verde de bromocresol. kit
contendo: reagente nº.1 - reagente de cor: 1 frasco com 250ml. Reagente nº.2 - padrão: 1 frasco com 2ml. BIOCLIN.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE
PRODUTOS
LABORATORIAIS

31.490.292/0001-
11

25/10/2022 -
10:20:06

ALBUMINA
MONOREAGENTE

BIOCLIN 30,000 R$ 60,000 R$ 1.800,000 Não

0003 - AMILASE CINÉTICA: Especificações: Kit para determinação de amilase, metodologia cinética. Kit contendo: reagentes
nº.1 - Substrato Tamponado: com 3 frascos de 20ml. BIOCLIN.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE
PRODUTOS
LABORATORIAIS

31.490.292/0001-
11

25/10/2022 -
10:21:02

AMILASE
CINÉTICA

BIOCLIN 150,000 R$ 545,000 R$ 81.750,000 Não

AHCOR COMERCIO
DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS
LTDA

37.556.213/0001-
04

25/10/2022 -
14:34:23

VIDA VIDA
BIOTECNOLOGIA

150,000 R$ 578,000 R$ 86.700,000 Sim

0004 - BILIRRUBINA DIRETA AUTOMOÇÃO: Especificações: Kit para determinação da bilirrubina direta, metodologia
colorimétrica (dca). Kit contendo: reagente nº.1 - com 1 frasco de 40ml. reagente nº.2 - com 1 frasco de 10ml. BIOCLIN.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE
PRODUTOS
LABORATORIAIS

31.490.292/0001-
11

25/10/2022 -
10:22:13

BILIRRUBINA
DIRETA- DCA

BIOCLIN 50,000 R$ 355,000 R$ 17.750,000 Não

0005 - BILIRRUBINA TOTAL AUTOMOÇÃO: Especificações: Kit para determinação da bilirrubina total em amostras de soro ou
plasma, metodologia teste colorimétrico(dca). Kit contendo: reagente nº.1 - com 1 frasco de 40ml. reagente nº.2 - com 1 frasco de
10ml. BIOCLIN.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE
PRODUTOS
LABORATORIAIS

31.490.292/0001-
11

25/10/2022 -
10:22:48

BILIRRUBINA
TOTAL DCA

BIOCLIN 50,000 R$ 355,000 R$ 17.750,000 Não

AHCOR COMERCIO
DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS
LTDA

37.556.213/0001-
04

25/10/2022 -
14:34:23

VIDA VIDA
BIOTECNOLOGIA

50,000 R$ 156,000 R$ 7.800,000 Sim

0006 - BIOCAL: Especificações: reagente utilizado para calibração de testes analíticos em metodologias automatizadas
(calibrador multiparamétrico para bioquímica). Kit contendo: reagente nº.1 – calibrador: com 1 frasco de 5ml. BIOCLIN.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE
PRODUTOS
LABORATORIAIS

31.490.292/0001-
11

25/10/2022 -
10:23:26

BIOCAL BIOCLIN 40,000 R$ 220,000 R$ 8.800,000 Não

0007 - BIOCONTROL N: Especificações: Reagente utilizado para monitorar a exatidão e precisão de testes analíticos em
metodologias manuais ou automatizadas. Possui concentração dos analitos representando os parâmetros normais. Kit contendo:
reagente nº.1 - soro controle: 1 frasco com 5ml.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE
PRODUTOS
LABORATORIAIS

31.490.292/0001-
11

25/10/2022 -
10:24:25

BIOCONTROL N BIOCLIN 40,000 R$ 245,000 R$ 9.800,000 Não

0008 - CALCIO ARSENAZO III: Especificações: Kit para determinação quantitativa do cálcio em amostra de soro, plasma e urina
através de reação colorimétrica, metodologia colorimétrica de ponto final. Kit contendo: reagente nº.1 - Arsenazo: com 2 frascos
de 50ml. reagente nº.2 - padrão: com 1 frasco de 3ml. BIOCLIN.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE
PRODUTOS
LABORATORIAIS

31.490.292/0001-
11

25/10/2022 -
10:25:12

CÁLCIO
ARSENAZO III

BIOCLIN 40,000 R$ 390,000 R$ 15.600,000 Não

0009 - CALIBRADOR HbA1c: Especificações: calibrador hemoglobina glicada liofilizado. Reagente utilizado para monitorar a
exatidão para a determinação quantitativa de hemoglobina A1c (HbA1c) em metodologias automatizadas em sistemas
fotométricos. kit contendo: 5 frascos com 1ml. BIOCLIN.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE
PRODUTOS
LABORATORIAIS

31.490.292/0001-
11

25/10/2022 -
10:31:01

CALIBRADOR
HBA1C - 5X0,5 ML

BIOCLIN 7,000 R$ 2.400,000 R$ 16.800,000 Não

0010 - COLESTEROL MONOREAGENTE: Especificação: kit para determinação colesterol total, metodologia enzimática-
colorimétrica. Kit contendo: reagente nº.1 - reagente enzimático: com 4 frascos de 100ml. reagente nº.2 - padrão: 1 frasco com
3ml. BIOCLIN.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE
PRODUTOS
LABORATORIAIS

31.490.292/0001-
11

25/10/2022 -
10:31:42

COLESTEROL
TOTAL

BIOCLIN 40,000 R$ 455,000 R$ 18.200,000 Não

AHCOR COMERCIO
DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS
LTDA

37.556.213/0001-
04

25/10/2022 -
14:34:23

VIDA VIDA
BIOTECNOLOGIA

40,000 R$ 178,000 R$ 7.120,000 Sim

0011 - CREATININA AUTOMAÇÃO: Especificações: Kit para determinação da creatinina em amostras humanas de soro, plasma
(heparina, Oxalato, Fluoreto, Citrato ou EDTA) ou urina. Metodologia enzimática. Kit contendo: reagentes nº.1 - tampão: com 1
frasco de 240ml. reagentes nº.2 - Ácido píprico: com 1 frascos com 60ml. reagente nº.3 - padrão: com 1 frasco com 3ml.
BIOCLIN.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE
PRODUTOS
LABORATORIAIS

31.490.292/0001-
11

25/10/2022 -
10:32:49

CREATININA
AUTOMAÇÃO -
300 ML

BIOCLIN 85,000 R$ 298,000 R$ 25.330,000 Não

AHCOR COMERCIO
DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS
LTDA

37.556.213/0001-
04

25/10/2022 -
14:34:23

VIDA VIDA
BIOTECNOLOGIA

85,000 R$ 116,000 R$ 9.860,000 Sim

0012 - FERRITINA: Especificações: Kit para determinação quantitativa da ferritina em sistemas fotométricos em amostras de
soro, metodologia Imunoturbidimetria. Kit contendo: reagente nº.1 - tampão: com 1 frasco de 40ml. reagente nº.2 - Látex Ferritina:
com 1 frasco de 10,0ml. reagente nº.3 - Calibrador: com 1 frasco de 1,0ml. reagente nº.4 - Controle: com 1 frasco de 1,0ml.
BIOCLIN.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE
PRODUTOS
LABORATORIAIS

31.490.292/0001-
11

25/10/2022 -
10:33:49

FERRITINA
TURBIDIMETRIA -
50 ML

BIOCLIN 250,000 R$ 1.756,000 R$ 439.000,000 Não

0013 - FERRO SÉRICO AUTOMOÇÃO: Especificações: Kit para a determinação do Ferro Sérico, metodologia Goodwin
Modificado. Kit contendo: reagente nº1 - tampão: com 2 frascos de 40ml. reagente nº.2 – reagente de cor: com 2 frascos de 10ml.
reagente nº.3 - padrão: com 1 frasco de 3ml. BIOCLIN.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE
PRODUTOS
LABORATORIAIS

31.490.292/0001-
11

25/10/2022 -
10:39:44

FERRO SÉRICO -
100 ML

BIOCLIN 125,000 R$ 700,000 R$ 87.500,000 Não

0014 - FOSFATASE ALCALINA: Especificações: kit para determinação da fosfatase alcalina, metodologia: Cinética IFCC. Kit
contendo: reagente nº.1 - 2 frascos com 40ml. reagente nº.2 - 2 frascos com 10ml. BIOCLIN.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE
PRODUTOS
LABORATORIAIS

31.490.292/0001-
11

25/10/2022 -
10:40:24

FOSFATASE
ALCALINA -100
ML

BIOCLIN 100,000 R$ 410,000 R$ 41.000,000 Não
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AHCOR COMERCIO
DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS
LTDA

37.556.213/0001-
04

25/10/2022 -
14:34:23

VIDA VIDA
BIOTECNOLOGIA

100,000 R$ 154,000 R$ 15.400,000 Sim

0015 - GAMA GT: Especificações: Kit para determinação da gama GT, metodologia szasz modificado / padronizado pela IFCC.
Kit contendo: reagentes nº.1 tampão- 2 frascos com 24ml. reagentes nº.2 substrato: 2 frascos com 6ml. BIOCLIN.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE
PRODUTOS
LABORATORIAIS

31.490.292/0001-
11

25/10/2022 -
10:41:10

GAMA GT - 60 ML BIOCLIN 150,000 R$ 400,000 R$ 60.000,000 Não

AHCOR COMERCIO
DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS
LTDA

37.556.213/0001-
04

25/10/2022 -
14:34:24

VIDA VIDA
BIOTECNOLOGIA

150,000 R$ 198,000 R$ 29.700,000 Sim

0016 - GLICOSE MONOREAGENTE: Especificações: Reagente para Glicose Método: Enzimático Colorimétrico Para
Determinação Da Glicose. Kit contendo: Reagente nº.1 - Monoreagente enzimático: 2 frascos com 250ml. reagente nº.2 Padrão:
1 frasco com 3Ml – BIOCLIN.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE
PRODUTOS
LABORATORIAIS

31.490.292/0001-
11

25/10/2022 -
10:48:44

GLICOSE - 500
ML

BIOCLIN 40,000 R$ 250,000 R$ 10.000,000 Não

AHCOR COMERCIO
DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS
LTDA

37.556.213/0001-
04

25/10/2022 -
14:34:24

VIDA VIDA
BIOTECNOLOGIA

40,000 R$ 158,000 R$ 6.320,000 Sim

0017 - HEMOGLOBINA GLICADA: Especificações: KIT DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA HEMOGLOBINA GLICADA A1c
em sangue total em sistemas fotométricos, metodologia imunoturbimétria. Kit contendo: reagente nº.1 – tampão: com 2 frascos
com 15ml. BIOCLIN
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE
PRODUTOS
LABORATORIAIS

31.490.292/0001-
11

25/10/2022 -
11:01:08

HEMOGLOBINA
GLICADA - 40 ML

BIOCLIN 40,000 R$ 3.900,000 R$ 156.000,000 Não

0018 - LÂMPADA DE HALOGÊNIO ORIGINAL BYOSISTEN: Especificações: 6v 10w - Lâmpada Halôgenica para o seguinte
equipamento: Biosystems BTS-310 - modelo novo Biosystems A-15.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE
PRODUTOS
LABORATORIAIS

31.490.292/0001-
11

25/10/2022 -
11:02:05

LAMPADA P/ A15
BIOSYSTEMS

PHILIPS 5,000 R$ 500,000 R$ 2.500,000 Não

0019 - LIPASE AUTOMOÇÃO: Especificações: Kit para determinação quantitativa de Lipase em amostra de soro e plasma
heparinizado humano, metodologia Enzimática Colorimetrica. Kit contendo: reagente nº.1 - tampão: com 2 frascos de 15ml.
reagente nº.2 – substrato: com 2 frascos de 10ml. BIOCLIN.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE
PRODUTOS
LABORATORIAIS

31.490.292/0001-
11

25/10/2022 -
11:02:53

LIPASE 50 ML BIOCLIN 200,000 R$ 1.650,000 R$ 330.000,000 Não

0020 - PROTEINAS TOTAIS MONOREAGENTES: Especificações: kit para determinação das Proteinas Totais, Metodologia:
biureto. Kit contendo: reagente nº.1 - biureto: com 1 frasco de 250ml. reagente nº.2 - padrão: 1 frasco com 2ml. BIOCLIN.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE
PRODUTOS
LABORATORIAIS

31.490.292/0001-
11

25/10/2022 -
11:03:28

PROTEINAS
TOTAIS 250 ML

BIOCLIN 30,000 R$ 150,000 R$ 4.500,000 Não

AHCOR COMERCIO
DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS
LTDA

37.556.213/0001-
04

25/10/2022 -
14:34:24

VIDA VIDA
BIOTECNOLOGIA

30,000 R$ 106,000 R$ 3.180,000 Sim
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0021 - ROTOR DE REAÇÃO A25/A15 BIOSYSTEMS: Especificação: CAIXA COM 10 UNIDADES COM 120 POSIÇÕES.
BIOSYSTEMS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE
PRODUTOS
LABORATORIAIS

31.490.292/0001-
11

25/10/2022 -
11:06:32

CAIXA ROTOR
A15

BIOSYSTEMS 5,000 R$ 950,000 R$ 4.750,000 Não

0022 - TRANSAMINASE ALT(TGP)CINÉTICA: Especificação: Kit para a determinação da Alanina Amino Transferase (ALTou
TGP), metodologia cinética. Kit contendo: reagente nº.1 - substrato: com 2 frascos de 40ml. reagente nº.2 - Coenzima: com 2
frascos de 10ml. BIOCLIN.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE
PRODUTOS
LABORATORIAIS

31.490.292/0001-
11

25/10/2022 -
11:07:54

TGP CINÉTICA -
100 ML

BIOCLIN 200,000 R$ 400,000 R$ 80.000,000 Não

AHCOR COMERCIO
DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS
LTDA

37.556.213/0001-
04

25/10/2022 -
14:34:24

VIDA VIDA
BIOTECNOLOGIA

200,000 R$ 172,000 R$ 34.400,000 Sim

0023 - TRANSAMINASE AST(TGO)CINÉTICA: Especificação: Kit para a determinação da Aspartato Amino Transferase (AST ou
TGO), metodologia cinética. Kit contendo: reagente nº.1 - substrato: com 2 frascos de 40ml. reagente nº.2 com 2 frascos de 10ml.
BIOCLIN.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE
PRODUTOS
LABORATORIAIS

31.490.292/0001-
11

25/10/2022 -
11:08:41

TGO CINÉTICA -
100 ML

BIOCLIN 200,000 R$ 400,000 R$ 80.000,000 Não

AHCOR COMERCIO
DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS
LTDA

37.556.213/0001-
04

25/10/2022 -
14:34:24

VIDA VIDA
BIOTECNOLOGIA

200,000 R$ 172,000 R$ 34.400,000 Sim

0024 - TRIGLICERIDES MONOREAGENTE; Especificação: Kit para determinação dos Triglicérides, Metodologia: Enzimático
Colorimétrico. Kit contendo: reagente nº.1 - enzimático: com 4 frascos de 100ml. reagente nº.2 - padrão: com 1 frasco de 3ml.
BIOCLIN.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE
PRODUTOS
LABORATORIAIS

31.490.292/0001-
11

25/10/2022 -
11:26:16

TRIGLICÉRIDES
ENZIMÁTICO -
400 ML

BIOCLIN 40,000 R$ 650,000 R$ 26.000,000 Não

0025 - UREIA UV: Especificação: Kit para a determinação da Ureia em amostras de soro, plasma (EDTA, Heparina ou Citrato) ou
urina, metodologia Cinética de tempo fixo. Kit contendo: reagente nº.1 - Tampão: com 2 frascos de 80ml. reagente nº.2 -
Reagente Enzimático: com 1 frasco de 1 frasco de 40ml. reagente nº.3 - padrão: com 1 frasco de 3ml. BIOCLIN.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE
PRODUTOS
LABORATORIAIS

31.490.292/0001-
11

25/10/2022 -
11:28:21

URÉIA UV - 200
ML

BIOCLIN 100,000 R$ 355,000 R$ 35.500,000 Não

0026 - BANDEJA EM PLÁSTICO PARA COLETOR DE 80ml: Especificação: Bandeja em Plástico Para Coletor de 80 ml -
Capacidade 20 Coletores Bandeja em plástico para 20 coletores Dimensões: 370 x 255 x 40mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Deserto

0027 - LÂMPADA PARA MICROSCÓPIO NIKON E200: Especificação: Lâmpada Halógena, Tensão Nominal: 6 V, Potência
Nominal: 20 W, Aplicação: Microscópio Nikon, Referência: Hlx 81250, Modelo: Eclipse E200
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Deserto

0028 - RUBÉOLA (IGG-IGM): Especificação: É um ensaio imunocromatográfico de fluxo lateral para a detecção semiquantitativa
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e diferenciação de anticorpos (igG e IgM) contra o vírus da Rubéola em amostras de soro, plasma ou sangue total. Teste rápido
IGG e IGM -Caixa com 30 unidades.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

AHCOR COMERCIO
DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS
LTDA

37.556.213/0001-
04

25/10/2022 -
14:34:24

ECO NAGNOSICA ECO NAGNOSICA 60,000 R$ 2.601,280 R$ 156.076,800 Sim

0029 - TUBO DE ENSAIO EM VIDRO SEM TAMPA 12x75 5ml: Especificação: Fabricados em vidro, Fundo redondo, Capacidade
de 5 ml, Tamanho: 12 x 75 mm, Transparente. Apresentação: 1000 unidades por pacote.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Deserto

0030 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO 4ml: Especificação: Tubo P/Coleta De Sangue A Vácuo, Em Plástico,
Transparente, Incolor, Estéril, medindo 13 X 75Mm, Aspiração De 4Ml, C/Edta K3 (Conteúdo Por Tubo: 7,2Mg De Edta K3), Tubo
Não Siliconizado, C/Tampa Plástica Protetora Tipo Na Cor Roxa Translucido, Esterilizado.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Deserto

0031 - CK-MB: Especificação: Kit para determinação quantitativa da atividade da isoenzima CKMB (ck2), plasma e soro,
metodologia cinética. kit contendo: reagente nº.1: 1 frasco com 40ml. reagente nº.2: 1 frascos com 10ml.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE
PRODUTOS
LABORATORIAIS

31.490.292/0001-
11

25/10/2022 -
11:38:14

CKMB CINÉTICA -
50 ML

BIOCLIN 12,000 R$ 498,000 R$ 5.976,000 Não

0032 - CK TOTAL UV: Especificação: Kit para determinação da creatina quinase total no soro ou plasma, metodologia cinética. kit
contendo: reagente nº.1 - tampão: 1 frasco com 40ml. reagente nº2. - enzima - substrato: 1 frasco com 10ml.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE
PRODUTOS
LABORATORIAIS

31.490.292/0001-
11

25/10/2022 -
11:39:27

CK TOTAL - 50
ML

BIOCLIN 12,000 R$ 498,000 R$ 5.976,000 Não

0033 - FORMOL 37%: Especificação: Solução - Formol (Formaldeído), Aspecto Físico Líquido Aquoso, Incolor, Límpido,
Concentração Teor Entre 37 E 40%, Característica Adicional Reagente P.A. Frasco Com 1.000ml.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Deserto

0034 - HDL DIRETO: Especificação: Kit para determinação da fração HDL do Colesterol, metodologia enzimática colorimétrica.
Kit contendo: reagente nº.1 - enzimático: com 1 frasco de 60ml. reagente nº.2 - substrato: com 1 frasco de 20ml. Com calibrador
incluso 5,0.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE
PRODUTOS
LABORATORIAIS

31.490.292/0001-
11

25/10/2022 -
11:41:52

HDL DIRETO 80
ML

BIOCLIN 25,000 R$ 655,000 R$ 16.375,000 Não

Validade das Propostas
Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme edital)

DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS 31.490.292/0001-11 70 dias

AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 37.556.213/0001-04 60 dias

Lances Enviados
0001 - ÁCIDO ÚRICO MONOREAGENTE: Especificação: Kit para a determinação do Ácido Úrico,
metodologia Enzimático colorimétrico. Kit contendo: reagente nº.1 - enzimático: com 2 frascos de
100ml. reagente nº.2 - padrão: com 1 frasco de 3 ml. BIOCLIN.
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Data Valor CNPJ Situação

25/10/2022 - 10:19:32 125,000 (proposta) 31.490.292/0001-11 - DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE PRODUTOS
LABORATORIAIS

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Senhor licitante: Empresa
DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS,
Informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Na data e horário,
26/10/2022 10:22:32 - Pregoeiro - SENHORES LICITANTES: Informo
ao licitante que arrematou os itens, que será estipulado um prazo
definido até as 15:00 (três) horas do dia 26/10/2022 para negociação e
envio da Proposta Readequada, juntamente com a comprovação dos
determinados itens com o desconto acima de 50 arrematado, através
de planilhas de composição de custo e as devidas notas fiscais atuais
de acordo com a variação de mercado, sendo que as notas fiscais
atuais serão consultadas através do PORTA DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICO (SEFAz), Informamos que aquele que burlar ou tentar
agir com dolo, serão punidos de acordo com o previsto na lei 8666/93.
Portanto anexar as devidas documentações exigidas no cumprimento
do prazo estipulado e requisitado por este Pregoeiro, onde por sua vez
foi verificado que a devida diligência não foi atendida, a determinada
empresa deixou de apresentar os devidos cálculos necessários para a
apuração e verificação, PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS.
Logo foi detectado que a empresa DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE
PRODUTOS LABORATORIAIS não cumpriu com os requisitos do edital
deixando de apresenta o tópico do edita: 11.4.9. Certidão Simplificada
da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com data de
expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de Abertura do
Certame. Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a
documentação anterior trazida aos autos, no chat. 31/10/2022 14:10:25

0002 - ALBUMINA MONOREAGENTE-: Especificação: Kit para determinação da albumina, metodologia verde de bromocresol. kit
contendo: reagente nº.1 - reagente de cor: 1 frasco com 250ml. Reagente nº.2 - padrão: 1 frasco com 2ml. BIOCLIN.
Data Valor CNPJ Situação

25/10/2022 - 10:20:06 60,000 (proposta) 31.490.292/0001-11 - DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE PRODUTOS
LABORATORIAIS

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Senhor licitante: Empresa
DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS,
Informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Na data e horário,
26/10/2022 10:22:32 - Pregoeiro - SENHORES LICITANTES: Informo
ao licitante que arrematou os itens, que será estipulado um prazo
definido até as 15:00 (três) horas do dia 26/10/2022 para negociação e
envio da Proposta Readequada, juntamente com a comprovação dos
determinados itens com o desconto acima de 50 arrematado, através
de planilhas de composição de custo e as devidas notas fiscais atuais
de acordo com a variação de mercado, sendo que as notas fiscais
atuais serão consultadas através do PORTA DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICO (SEFAz), Informamos que aquele que burlar ou tentar
agir com dolo, serão punidos de acordo com o previsto na lei 8666/93.
Portanto anexar as devidas documentações exigidas no cumprimento
do prazo estipulado e requisitado por este Pregoeiro, onde por sua vez
foi verificado que a devida diligência não foi atendida, a determinada
empresa deixou de apresentar os devidos cálculos necessários para a
apuração e verificação, PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS.
Logo foi detectado que a empresa DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE
PRODUTOS LABORATORIAIS não cumpriu com os requisitos do edital
deixando de apresenta o tópico do edita: 11.4.9. Certidão Simplificada
da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com data de
expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de Abertura do
Certame. Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a
documentação anterior trazida aos autos, no chat. 31/10/2022 14:10:25

0003 - AMILASE CINÉTICA: Especificações: Kit para determinação de amilase, metodologia cinética. Kit contendo: reagentes
nº.1 - Substrato Tamponado: com 3 frascos de 20ml. BIOCLIN.
Data Valor CNPJ Situação
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25/10/2022 - 10:21:02 545,000 (proposta) 31.490.292/0001-11 - DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE PRODUTOS
LABORATORIAIS

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Senhor licitante: Empresa
DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS,
Informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Na data e horário,
26/10/2022 10:22:32 - Pregoeiro - SENHORES LICITANTES: Informo
ao licitante que arrematou os itens, que será estipulado um prazo
definido até as 15:00 (três) horas do dia 26/10/2022 para negociação e
envio da Proposta Readequada, juntamente com a comprovação dos
determinados itens com o desconto acima de 50 arrematado, através
de planilhas de composição de custo e as devidas notas fiscais atuais
de acordo com a variação de mercado, sendo que as notas fiscais
atuais serão consultadas através do PORTA DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICO (SEFAz), Informamos que aquele que burlar ou tentar
agir com dolo, serão punidos de acordo com o previsto na lei 8666/93.
Portanto anexar as devidas documentações exigidas no cumprimento
do prazo estipulado e requisitado por este Pregoeiro, onde por sua vez
foi verificado que a devida diligência não foi atendida, a determinada
empresa deixou de apresentar os devidos cálculos necessários para a
apuração e verificação, PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS.
Logo foi detectado que a empresa DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE
PRODUTOS LABORATORIAIS não cumpriu com os requisitos do edital
deixando de apresenta o tópico do edita: 11.4.9. Certidão Simplificada
da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com data de
expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de Abertura do
Certame. Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a
documentação anterior trazida aos autos, no chat. 31/10/2022 14:10:25

25/10/2022 - 14:34:23 578,000 (proposta) 37.556.213/0001-04 - AHCOR
COMERCIO DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA

Cancelado - A licitante AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da
solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para
envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a
negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério
do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente. 31/10/2022 14:11:50

26/10/2022 - 09:50:36 422,000 31.490.292/0001-11 - DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE PRODUTOS
LABORATORIAIS

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Senhor licitante: Empresa
DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS,
Informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Na data e horário,
26/10/2022 10:22:32 - Pregoeiro - SENHORES LICITANTES: Informo
ao licitante que arrematou os itens, que será estipulado um prazo
definido até as 15:00 (três) horas do dia 26/10/2022 para negociação e
envio da Proposta Readequada, juntamente com a comprovação dos
determinados itens com o desconto acima de 50 arrematado, através
de planilhas de composição de custo e as devidas notas fiscais atuais
de acordo com a variação de mercado, sendo que as notas fiscais
atuais serão consultadas através do PORTA DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICO (SEFAz), Informamos que aquele que burlar ou tentar
agir com dolo, serão punidos de acordo com o previsto na lei 8666/93.
Portanto anexar as devidas documentações exigidas no cumprimento
do prazo estipulado e requisitado por este Pregoeiro, onde por sua vez
foi verificado que a devida diligência não foi atendida, a determinada
empresa deixou de apresentar os devidos cálculos necessários para a
apuração e verificação, PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS.
Logo foi detectado que a empresa DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE
PRODUTOS LABORATORIAIS não cumpriu com os requisitos do edital
deixando de apresenta o tópico do edita: 11.4.9. Certidão Simplificada
da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com data de
expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de Abertura do
Certame. Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a
documentação anterior trazida aos autos, no chat. 31/10/2022 14:10:25

0004 - BILIRRUBINA DIRETA AUTOMOÇÃO: Especificações: Kit para determinação da bilirrubina direta, metodologia
colorimétrica (dca). Kit contendo: reagente nº.1 - com 1 frasco de 40ml. reagente nº.2 - com 1 frasco de 10ml. BIOCLIN.
Data Valor CNPJ Situação
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25/10/2022 - 10:22:13 355,000 (proposta) 31.490.292/0001-11 - DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE PRODUTOS
LABORATORIAIS

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Senhor licitante: Empresa
DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS,
Informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Na data e horário,
26/10/2022 10:22:32 - Pregoeiro - SENHORES LICITANTES: Informo
ao licitante que arrematou os itens, que será estipulado um prazo
definido até as 15:00 (três) horas do dia 26/10/2022 para negociação e
envio da Proposta Readequada, juntamente com a comprovação dos
determinados itens com o desconto acima de 50 arrematado, através
de planilhas de composição de custo e as devidas notas fiscais atuais
de acordo com a variação de mercado, sendo que as notas fiscais
atuais serão consultadas através do PORTA DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICO (SEFAz), Informamos que aquele que burlar ou tentar
agir com dolo, serão punidos de acordo com o previsto na lei 8666/93.
Portanto anexar as devidas documentações exigidas no cumprimento
do prazo estipulado e requisitado por este Pregoeiro, onde por sua vez
foi verificado que a devida diligência não foi atendida, a determinada
empresa deixou de apresentar os devidos cálculos necessários para a
apuração e verificação, PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS.
Logo foi detectado que a empresa DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE
PRODUTOS LABORATORIAIS não cumpriu com os requisitos do edital
deixando de apresenta o tópico do edita: 11.4.9. Certidão Simplificada
da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com data de
expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de Abertura do
Certame. Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a
documentação anterior trazida aos autos, no chat. 31/10/2022 14:10:25

26/10/2022 - 09:50:55 289,000 31.490.292/0001-11 - DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE PRODUTOS
LABORATORIAIS

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Senhor licitante: Empresa
DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS,
Informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Na data e horário,
26/10/2022 10:22:32 - Pregoeiro - SENHORES LICITANTES: Informo
ao licitante que arrematou os itens, que será estipulado um prazo
definido até as 15:00 (três) horas do dia 26/10/2022 para negociação e
envio da Proposta Readequada, juntamente com a comprovação dos
determinados itens com o desconto acima de 50 arrematado, através
de planilhas de composição de custo e as devidas notas fiscais atuais
de acordo com a variação de mercado, sendo que as notas fiscais
atuais serão consultadas através do PORTA DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICO (SEFAz), Informamos que aquele que burlar ou tentar
agir com dolo, serão punidos de acordo com o previsto na lei 8666/93.
Portanto anexar as devidas documentações exigidas no cumprimento
do prazo estipulado e requisitado por este Pregoeiro, onde por sua vez
foi verificado que a devida diligência não foi atendida, a determinada
empresa deixou de apresentar os devidos cálculos necessários para a
apuração e verificação, PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS.
Logo foi detectado que a empresa DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE
PRODUTOS LABORATORIAIS não cumpriu com os requisitos do edital
deixando de apresenta o tópico do edita: 11.4.9. Certidão Simplificada
da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com data de
expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de Abertura do
Certame. Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a
documentação anterior trazida aos autos, no chat. 31/10/2022 14:10:25

26/10/2022 - 09:51:25 120,000 31.490.292/0001-11 - DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE PRODUTOS
LABORATORIAIS

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Senhor licitante: Empresa
DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS,
Informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Na data e horário,
26/10/2022 10:22:32 - Pregoeiro - SENHORES LICITANTES: Informo
ao licitante que arrematou os itens, que será estipulado um prazo
definido até as 15:00 (três) horas do dia 26/10/2022 para negociação e
envio da Proposta Readequada, juntamente com a comprovação dos
determinados itens com o desconto acima de 50 arrematado, através
de planilhas de composição de custo e as devidas notas fiscais atuais
de acordo com a variação de mercado, sendo que as notas fiscais
atuais serão consultadas através do PORTA DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICO (SEFAz), Informamos que aquele que burlar ou tentar
agir com dolo, serão punidos de acordo com o previsto na lei 8666/93.
Portanto anexar as devidas documentações exigidas no cumprimento
do prazo estipulado e requisitado por este Pregoeiro, onde por sua vez
foi verificado que a devida diligência não foi atendida, a determinada
empresa deixou de apresentar os devidos cálculos necessários para a
apuração e verificação, PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS.
Logo foi detectado que a empresa DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE
PRODUTOS LABORATORIAIS não cumpriu com os requisitos do edital
deixando de apresenta o tópico do edita: 11.4.9. Certidão Simplificada
da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com data de
expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de Abertura do
Certame. Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a
documentação anterior trazida aos autos, no chat. 31/10/2022 14:10:25

0005 - BILIRRUBINA TOTAL AUTOMOÇÃO: Especificações: Kit para determinação da bilirrubina total em amostras de soro ou
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plasma, metodologia teste colorimétrico(dca). Kit contendo: reagente nº.1 - com 1 frasco de 40ml. reagente nº.2 - com 1 frasco de
10ml. BIOCLIN.
Data Valor CNPJ Situação

25/10/2022 - 10:22:48 355,000 (proposta) 31.490.292/0001-11 - DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE PRODUTOS
LABORATORIAIS

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Senhor licitante: Empresa
DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS,
Informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Na data e horário,
26/10/2022 10:22:32 - Pregoeiro - SENHORES LICITANTES: Informo
ao licitante que arrematou os itens, que será estipulado um prazo
definido até as 15:00 (três) horas do dia 26/10/2022 para negociação e
envio da Proposta Readequada, juntamente com a comprovação dos
determinados itens com o desconto acima de 50 arrematado, através
de planilhas de composição de custo e as devidas notas fiscais atuais
de acordo com a variação de mercado, sendo que as notas fiscais
atuais serão consultadas através do PORTA DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICO (SEFAz), Informamos que aquele que burlar ou tentar
agir com dolo, serão punidos de acordo com o previsto na lei 8666/93.
Portanto anexar as devidas documentações exigidas no cumprimento
do prazo estipulado e requisitado por este Pregoeiro, onde por sua vez
foi verificado que a devida diligência não foi atendida, a determinada
empresa deixou de apresentar os devidos cálculos necessários para a
apuração e verificação, PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS.
Logo foi detectado que a empresa DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE
PRODUTOS LABORATORIAIS não cumpriu com os requisitos do edital
deixando de apresenta o tópico do edita: 11.4.9. Certidão Simplificada
da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com data de
expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de Abertura do
Certame. Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a
documentação anterior trazida aos autos, no chat. 31/10/2022 14:10:25

25/10/2022 - 14:34:23 156,000 (proposta) 37.556.213/0001-04 - AHCOR
COMERCIO DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA -
37.556.213/0001-04, NÃO atendeu a todos os requisitos estipulados
pelo edital, ou seja, todos os tópicos CONSTATADOS NO 11.2. Para da
Comprovação da Habilitação Jurídica a licitante deverá apresentar;
11.4. Para Comprovação da Qualificação Econômico-Financeira a
licitante deverá apresentar e 11.5. Para Comprovação da Qualificação
Técnica a licitante deverá apresentar. Pois o mesmo se encontra com o
devido erro ao tentar efetuar a download dos arquivos
{"type":"https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section6.5.4","title":"Nãoencontrado","status":404,"traceId":"|623e5e0b4933fcc8cf0efd0d."}.
Ou seja, á não é possível averiguar e analisar as documentações sendo
que não foram apresentadas para análise. Sendo assim, não cabe outra
medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste
ato. 31/10/2022 14:31:10

26/10/2022 - 09:42:28 120,000 31.490.292/0001-11 - DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE PRODUTOS
LABORATORIAIS

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Senhor licitante: Empresa
DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS,
Informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Na data e horário,
26/10/2022 10:22:32 - Pregoeiro - SENHORES LICITANTES: Informo
ao licitante que arrematou os itens, que será estipulado um prazo
definido até as 15:00 (três) horas do dia 26/10/2022 para negociação e
envio da Proposta Readequada, juntamente com a comprovação dos
determinados itens com o desconto acima de 50 arrematado, através
de planilhas de composição de custo e as devidas notas fiscais atuais
de acordo com a variação de mercado, sendo que as notas fiscais
atuais serão consultadas através do PORTA DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICO (SEFAz), Informamos que aquele que burlar ou tentar
agir com dolo, serão punidos de acordo com o previsto na lei 8666/93.
Portanto anexar as devidas documentações exigidas no cumprimento
do prazo estipulado e requisitado por este Pregoeiro, onde por sua vez
foi verificado que a devida diligência não foi atendida, a determinada
empresa deixou de apresentar os devidos cálculos necessários para a
apuração e verificação, PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS.
Logo foi detectado que a empresa DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE
PRODUTOS LABORATORIAIS não cumpriu com os requisitos do edital
deixando de apresenta o tópico do edita: 11.4.9. Certidão Simplificada
da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com data de
expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de Abertura do
Certame. Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a
documentação anterior trazida aos autos, no chat. 31/10/2022 14:10:25

0006 - BIOCAL: Especificações: reagente utilizado para calibração de testes analíticos em metodologias automatizadas
(calibrador multiparamétrico para bioquímica). Kit contendo: reagente nº.1 – calibrador: com 1 frasco de 5ml. BIOCLIN.
Data Valor CNPJ Situação
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25/10/2022 - 10:23:26 220,000 (proposta) 31.490.292/0001-11 - DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE PRODUTOS
LABORATORIAIS

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Senhor licitante: Empresa
DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS,
Informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Na data e horário,
26/10/2022 10:22:32 - Pregoeiro - SENHORES LICITANTES: Informo
ao licitante que arrematou os itens, que será estipulado um prazo
definido até as 15:00 (três) horas do dia 26/10/2022 para negociação e
envio da Proposta Readequada, juntamente com a comprovação dos
determinados itens com o desconto acima de 50 arrematado, através
de planilhas de composição de custo e as devidas notas fiscais atuais
de acordo com a variação de mercado, sendo que as notas fiscais
atuais serão consultadas através do PORTA DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICO (SEFAz), Informamos que aquele que burlar ou tentar
agir com dolo, serão punidos de acordo com o previsto na lei 8666/93.
Portanto anexar as devidas documentações exigidas no cumprimento
do prazo estipulado e requisitado por este Pregoeiro, onde por sua vez
foi verificado que a devida diligência não foi atendida, a determinada
empresa deixou de apresentar os devidos cálculos necessários para a
apuração e verificação, PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS.
Logo foi detectado que a empresa DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE
PRODUTOS LABORATORIAIS não cumpriu com os requisitos do edital
deixando de apresenta o tópico do edita: 11.4.9. Certidão Simplificada
da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com data de
expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de Abertura do
Certame. Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a
documentação anterior trazida aos autos, no chat. 31/10/2022 14:10:25

26/10/2022 - 09:51:41 185,000 31.490.292/0001-11 - DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE PRODUTOS
LABORATORIAIS

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Senhor licitante: Empresa
DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS,
Informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Na data e horário,
26/10/2022 10:22:32 - Pregoeiro - SENHORES LICITANTES: Informo
ao licitante que arrematou os itens, que será estipulado um prazo
definido até as 15:00 (três) horas do dia 26/10/2022 para negociação e
envio da Proposta Readequada, juntamente com a comprovação dos
determinados itens com o desconto acima de 50 arrematado, através
de planilhas de composição de custo e as devidas notas fiscais atuais
de acordo com a variação de mercado, sendo que as notas fiscais
atuais serão consultadas através do PORTA DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICO (SEFAz), Informamos que aquele que burlar ou tentar
agir com dolo, serão punidos de acordo com o previsto na lei 8666/93.
Portanto anexar as devidas documentações exigidas no cumprimento
do prazo estipulado e requisitado por este Pregoeiro, onde por sua vez
foi verificado que a devida diligência não foi atendida, a determinada
empresa deixou de apresentar os devidos cálculos necessários para a
apuração e verificação, PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS.
Logo foi detectado que a empresa DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE
PRODUTOS LABORATORIAIS não cumpriu com os requisitos do edital
deixando de apresenta o tópico do edita: 11.4.9. Certidão Simplificada
da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com data de
expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de Abertura do
Certame. Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a
documentação anterior trazida aos autos, no chat. 31/10/2022 14:10:25

0007 - BIOCONTROL N: Especificações: Reagente utilizado para monitorar a exatidão e precisão de testes analíticos em
metodologias manuais ou automatizadas. Possui concentração dos analitos representando os parâmetros normais. Kit contendo:
reagente nº.1 - soro controle: 1 frasco com 5ml.
Data Valor CNPJ Situação
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25/10/2022 - 10:24:25 245,000 (proposta) 31.490.292/0001-11 - DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE PRODUTOS
LABORATORIAIS

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Senhor licitante: Empresa
DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS,
Informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Na data e horário,
26/10/2022 10:22:32 - Pregoeiro - SENHORES LICITANTES: Informo
ao licitante que arrematou os itens, que será estipulado um prazo
definido até as 15:00 (três) horas do dia 26/10/2022 para negociação e
envio da Proposta Readequada, juntamente com a comprovação dos
determinados itens com o desconto acima de 50 arrematado, através
de planilhas de composição de custo e as devidas notas fiscais atuais
de acordo com a variação de mercado, sendo que as notas fiscais
atuais serão consultadas através do PORTA DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICO (SEFAz), Informamos que aquele que burlar ou tentar
agir com dolo, serão punidos de acordo com o previsto na lei 8666/93.
Portanto anexar as devidas documentações exigidas no cumprimento
do prazo estipulado e requisitado por este Pregoeiro, onde por sua vez
foi verificado que a devida diligência não foi atendida, a determinada
empresa deixou de apresentar os devidos cálculos necessários para a
apuração e verificação, PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS.
Logo foi detectado que a empresa DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE
PRODUTOS LABORATORIAIS não cumpriu com os requisitos do edital
deixando de apresenta o tópico do edita: 11.4.9. Certidão Simplificada
da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com data de
expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de Abertura do
Certame. Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a
documentação anterior trazida aos autos, no chat. 31/10/2022 14:10:25

26/10/2022 - 09:51:54 185,000 31.490.292/0001-11 - DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE PRODUTOS
LABORATORIAIS

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Senhor licitante: Empresa
DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS,
Informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Na data e horário,
26/10/2022 10:22:32 - Pregoeiro - SENHORES LICITANTES: Informo
ao licitante que arrematou os itens, que será estipulado um prazo
definido até as 15:00 (três) horas do dia 26/10/2022 para negociação e
envio da Proposta Readequada, juntamente com a comprovação dos
determinados itens com o desconto acima de 50 arrematado, através
de planilhas de composição de custo e as devidas notas fiscais atuais
de acordo com a variação de mercado, sendo que as notas fiscais
atuais serão consultadas através do PORTA DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICO (SEFAz), Informamos que aquele que burlar ou tentar
agir com dolo, serão punidos de acordo com o previsto na lei 8666/93.
Portanto anexar as devidas documentações exigidas no cumprimento
do prazo estipulado e requisitado por este Pregoeiro, onde por sua vez
foi verificado que a devida diligência não foi atendida, a determinada
empresa deixou de apresentar os devidos cálculos necessários para a
apuração e verificação, PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS.
Logo foi detectado que a empresa DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE
PRODUTOS LABORATORIAIS não cumpriu com os requisitos do edital
deixando de apresenta o tópico do edita: 11.4.9. Certidão Simplificada
da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com data de
expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de Abertura do
Certame. Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a
documentação anterior trazida aos autos, no chat. 31/10/2022 14:10:25

0008 - CALCIO ARSENAZO III: Especificações: Kit para determinação quantitativa do cálcio em amostra de soro, plasma e urina
através de reação colorimétrica, metodologia colorimétrica de ponto final. Kit contendo: reagente nº.1 - Arsenazo: com 2 frascos
de 50ml. reagente nº.2 - padrão: com 1 frasco de 3ml. BIOCLIN.
Data Valor CNPJ Situação
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25/10/2022 - 10:25:12 390,000 (proposta) 31.490.292/0001-11 - DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE PRODUTOS
LABORATORIAIS

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Senhor licitante: Empresa
DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS,
Informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Na data e horário,
26/10/2022 10:22:32 - Pregoeiro - SENHORES LICITANTES: Informo
ao licitante que arrematou os itens, que será estipulado um prazo
definido até as 15:00 (três) horas do dia 26/10/2022 para negociação e
envio da Proposta Readequada, juntamente com a comprovação dos
determinados itens com o desconto acima de 50 arrematado, através
de planilhas de composição de custo e as devidas notas fiscais atuais
de acordo com a variação de mercado, sendo que as notas fiscais
atuais serão consultadas através do PORTA DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICO (SEFAz), Informamos que aquele que burlar ou tentar
agir com dolo, serão punidos de acordo com o previsto na lei 8666/93.
Portanto anexar as devidas documentações exigidas no cumprimento
do prazo estipulado e requisitado por este Pregoeiro, onde por sua vez
foi verificado que a devida diligência não foi atendida, a determinada
empresa deixou de apresentar os devidos cálculos necessários para a
apuração e verificação, PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS.
Logo foi detectado que a empresa DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE
PRODUTOS LABORATORIAIS não cumpriu com os requisitos do edital
deixando de apresenta o tópico do edita: 11.4.9. Certidão Simplificada
da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com data de
expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de Abertura do
Certame. Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a
documentação anterior trazida aos autos, no chat. 31/10/2022 14:10:25

0009 - CALIBRADOR HbA1c: Especificações: calibrador hemoglobina glicada liofilizado. Reagente utilizado para monitorar a
exatidão para a determinação quantitativa de hemoglobina A1c (HbA1c) em metodologias automatizadas em sistemas
fotométricos. kit contendo: 5 frascos com 1ml. BIOCLIN.
Data Valor CNPJ Situação

25/10/2022 - 10:31:01 2.400,000 (proposta) 31.490.292/0001-11 - DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE PRODUTOS
LABORATORIAIS

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Senhor licitante: Empresa
DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS,
Informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Na data e horário,
26/10/2022 10:22:32 - Pregoeiro - SENHORES LICITANTES: Informo
ao licitante que arrematou os itens, que será estipulado um prazo
definido até as 15:00 (três) horas do dia 26/10/2022 para negociação e
envio da Proposta Readequada, juntamente com a comprovação dos
determinados itens com o desconto acima de 50 arrematado, através
de planilhas de composição de custo e as devidas notas fiscais atuais
de acordo com a variação de mercado, sendo que as notas fiscais
atuais serão consultadas através do PORTA DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICO (SEFAz), Informamos que aquele que burlar ou tentar
agir com dolo, serão punidos de acordo com o previsto na lei 8666/93.
Portanto anexar as devidas documentações exigidas no cumprimento
do prazo estipulado e requisitado por este Pregoeiro, onde por sua vez
foi verificado que a devida diligência não foi atendida, a determinada
empresa deixou de apresentar os devidos cálculos necessários para a
apuração e verificação, PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS.
Logo foi detectado que a empresa DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE
PRODUTOS LABORATORIAIS não cumpriu com os requisitos do edital
deixando de apresenta o tópico do edita: 11.4.9. Certidão Simplificada
da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com data de
expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de Abertura do
Certame. Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a
documentação anterior trazida aos autos, no chat. 31/10/2022 14:10:25
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26/10/2022 - 09:52:10 998,000 31.490.292/0001-11 - DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE PRODUTOS
LABORATORIAIS

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Senhor licitante: Empresa
DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS,
Informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Na data e horário,
26/10/2022 10:22:32 - Pregoeiro - SENHORES LICITANTES: Informo
ao licitante que arrematou os itens, que será estipulado um prazo
definido até as 15:00 (três) horas do dia 26/10/2022 para negociação e
envio da Proposta Readequada, juntamente com a comprovação dos
determinados itens com o desconto acima de 50 arrematado, através
de planilhas de composição de custo e as devidas notas fiscais atuais
de acordo com a variação de mercado, sendo que as notas fiscais
atuais serão consultadas através do PORTA DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICO (SEFAz), Informamos que aquele que burlar ou tentar
agir com dolo, serão punidos de acordo com o previsto na lei 8666/93.
Portanto anexar as devidas documentações exigidas no cumprimento
do prazo estipulado e requisitado por este Pregoeiro, onde por sua vez
foi verificado que a devida diligência não foi atendida, a determinada
empresa deixou de apresentar os devidos cálculos necessários para a
apuração e verificação, PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS.
Logo foi detectado que a empresa DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE
PRODUTOS LABORATORIAIS não cumpriu com os requisitos do edital
deixando de apresenta o tópico do edita: 11.4.9. Certidão Simplificada
da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com data de
expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de Abertura do
Certame. Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a
documentação anterior trazida aos autos, no chat. 31/10/2022 14:10:25

0010 - COLESTEROL MONOREAGENTE: Especificação: kit para determinação colesterol total, metodologia enzimática-
colorimétrica. Kit contendo: reagente nº.1 - reagente enzimático: com 4 frascos de 100ml. reagente nº.2 - padrão: 1 frasco com
3ml. BIOCLIN.
Data Valor CNPJ Situação

25/10/2022 - 10:31:42 455,000 (proposta) 31.490.292/0001-11 - DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE PRODUTOS
LABORATORIAIS

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Senhor licitante: Empresa
DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS,
Informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Na data e horário,
26/10/2022 10:22:32 - Pregoeiro - SENHORES LICITANTES: Informo
ao licitante que arrematou os itens, que será estipulado um prazo
definido até as 15:00 (três) horas do dia 26/10/2022 para negociação e
envio da Proposta Readequada, juntamente com a comprovação dos
determinados itens com o desconto acima de 50 arrematado, através
de planilhas de composição de custo e as devidas notas fiscais atuais
de acordo com a variação de mercado, sendo que as notas fiscais
atuais serão consultadas através do PORTA DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICO (SEFAz), Informamos que aquele que burlar ou tentar
agir com dolo, serão punidos de acordo com o previsto na lei 8666/93.
Portanto anexar as devidas documentações exigidas no cumprimento
do prazo estipulado e requisitado por este Pregoeiro, onde por sua vez
foi verificado que a devida diligência não foi atendida, a determinada
empresa deixou de apresentar os devidos cálculos necessários para a
apuração e verificação, PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS.
Logo foi detectado que a empresa DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE
PRODUTOS LABORATORIAIS não cumpriu com os requisitos do edital
deixando de apresenta o tópico do edita: 11.4.9. Certidão Simplificada
da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com data de
expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de Abertura do
Certame. Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a
documentação anterior trazida aos autos, no chat. 31/10/2022 14:10:25

25/10/2022 - 14:34:23 178,000 (proposta) 37.556.213/0001-04 - AHCOR
COMERCIO DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA -
37.556.213/0001-04, NÃO atendeu a todos os requisitos estipulados
pelo edital, ou seja, todos os tópicos CONSTATADOS NO 11.2. Para da
Comprovação da Habilitação Jurídica a licitante deverá apresentar;
11.4. Para Comprovação da Qualificação Econômico-Financeira a
licitante deverá apresentar e 11.5. Para Comprovação da Qualificação
Técnica a licitante deverá apresentar. Pois o mesmo se encontra com o
devido erro ao tentar efetuar a download dos arquivos
{"type":"https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section6.5.4","title":"Nãoencontrado","status":404,"traceId":"|623e5e0b4933fcc8cf0efd0d."}.
Ou seja, á não é possível averiguar e analisar as documentações sendo
que não foram apresentadas para análise. Sendo assim, não cabe outra
medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste
ato. 31/10/2022 14:31:10
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26/10/2022 - 09:42:42 165,000 31.490.292/0001-11 - DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE PRODUTOS
LABORATORIAIS

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Senhor licitante: Empresa
DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS,
Informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Na data e horário,
26/10/2022 10:22:32 - Pregoeiro - SENHORES LICITANTES: Informo
ao licitante que arrematou os itens, que será estipulado um prazo
definido até as 15:00 (três) horas do dia 26/10/2022 para negociação e
envio da Proposta Readequada, juntamente com a comprovação dos
determinados itens com o desconto acima de 50 arrematado, através
de planilhas de composição de custo e as devidas notas fiscais atuais
de acordo com a variação de mercado, sendo que as notas fiscais
atuais serão consultadas através do PORTA DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICO (SEFAz), Informamos que aquele que burlar ou tentar
agir com dolo, serão punidos de acordo com o previsto na lei 8666/93.
Portanto anexar as devidas documentações exigidas no cumprimento
do prazo estipulado e requisitado por este Pregoeiro, onde por sua vez
foi verificado que a devida diligência não foi atendida, a determinada
empresa deixou de apresentar os devidos cálculos necessários para a
apuração e verificação, PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS.
Logo foi detectado que a empresa DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE
PRODUTOS LABORATORIAIS não cumpriu com os requisitos do edital
deixando de apresenta o tópico do edita: 11.4.9. Certidão Simplificada
da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com data de
expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de Abertura do
Certame. Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a
documentação anterior trazida aos autos, no chat. 31/10/2022 14:10:25

0011 - CREATININA AUTOMAÇÃO: Especificações: Kit para determinação da creatinina em amostras humanas de soro, plasma
(heparina, Oxalato, Fluoreto, Citrato ou EDTA) ou urina. Metodologia enzimática. Kit contendo: reagentes nº.1 - tampão: com 1
frasco de 240ml. reagentes nº.2 - Ácido píprico: com 1 frascos com 60ml. reagente nº.3 - padrão: com 1 frasco com 3ml.
BIOCLIN.
Data Valor CNPJ Situação

25/10/2022 - 10:32:49 298,000 (proposta) 31.490.292/0001-11 - DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE PRODUTOS
LABORATORIAIS

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Senhor licitante: Empresa
DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS,
Informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Na data e horário,
26/10/2022 10:22:32 - Pregoeiro - SENHORES LICITANTES: Informo
ao licitante que arrematou os itens, que será estipulado um prazo
definido até as 15:00 (três) horas do dia 26/10/2022 para negociação e
envio da Proposta Readequada, juntamente com a comprovação dos
determinados itens com o desconto acima de 50 arrematado, através
de planilhas de composição de custo e as devidas notas fiscais atuais
de acordo com a variação de mercado, sendo que as notas fiscais
atuais serão consultadas através do PORTA DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICO (SEFAz), Informamos que aquele que burlar ou tentar
agir com dolo, serão punidos de acordo com o previsto na lei 8666/93.
Portanto anexar as devidas documentações exigidas no cumprimento
do prazo estipulado e requisitado por este Pregoeiro, onde por sua vez
foi verificado que a devida diligência não foi atendida, a determinada
empresa deixou de apresentar os devidos cálculos necessários para a
apuração e verificação, PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS.
Logo foi detectado que a empresa DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE
PRODUTOS LABORATORIAIS não cumpriu com os requisitos do edital
deixando de apresenta o tópico do edita: 11.4.9. Certidão Simplificada
da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com data de
expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de Abertura do
Certame. Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a
documentação anterior trazida aos autos, no chat. 31/10/2022 14:10:25

25/10/2022 - 14:34:23 116,000 (proposta) 37.556.213/0001-04 - AHCOR
COMERCIO DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA -
37.556.213/0001-04, NÃO atendeu a todos os requisitos estipulados
pelo edital, ou seja, todos os tópicos CONSTATADOS NO 11.2. Para da
Comprovação da Habilitação Jurídica a licitante deverá apresentar;
11.4. Para Comprovação da Qualificação Econômico-Financeira a
licitante deverá apresentar e 11.5. Para Comprovação da Qualificação
Técnica a licitante deverá apresentar. Pois o mesmo se encontra com o
devido erro ao tentar efetuar a download dos arquivos
{"type":"https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section6.5.4","title":"Nãoencontrado","status":404,"traceId":"|623e5e0b4933fcc8cf0efd0d."}.
Ou seja, á não é possível averiguar e analisar as documentações sendo
que não foram apresentadas para análise. Sendo assim, não cabe outra
medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste
ato. 31/10/2022 14:31:10
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26/10/2022 - 09:43:46 99,000 31.490.292/0001-11 - DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE PRODUTOS
LABORATORIAIS

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Senhor licitante: Empresa
DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS,
Informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Na data e horário,
26/10/2022 10:22:32 - Pregoeiro - SENHORES LICITANTES: Informo
ao licitante que arrematou os itens, que será estipulado um prazo
definido até as 15:00 (três) horas do dia 26/10/2022 para negociação e
envio da Proposta Readequada, juntamente com a comprovação dos
determinados itens com o desconto acima de 50 arrematado, através
de planilhas de composição de custo e as devidas notas fiscais atuais
de acordo com a variação de mercado, sendo que as notas fiscais
atuais serão consultadas através do PORTA DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICO (SEFAz), Informamos que aquele que burlar ou tentar
agir com dolo, serão punidos de acordo com o previsto na lei 8666/93.
Portanto anexar as devidas documentações exigidas no cumprimento
do prazo estipulado e requisitado por este Pregoeiro, onde por sua vez
foi verificado que a devida diligência não foi atendida, a determinada
empresa deixou de apresentar os devidos cálculos necessários para a
apuração e verificação, PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS.
Logo foi detectado que a empresa DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE
PRODUTOS LABORATORIAIS não cumpriu com os requisitos do edital
deixando de apresenta o tópico do edita: 11.4.9. Certidão Simplificada
da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com data de
expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de Abertura do
Certame. Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a
documentação anterior trazida aos autos, no chat. 31/10/2022 14:10:25

0012 - FERRITINA: Especificações: Kit para determinação quantitativa da ferritina em sistemas fotométricos em amostras de
soro, metodologia Imunoturbidimetria. Kit contendo: reagente nº.1 - tampão: com 1 frasco de 40ml. reagente nº.2 - Látex Ferritina:
com 1 frasco de 10,0ml. reagente nº.3 - Calibrador: com 1 frasco de 1,0ml. reagente nº.4 - Controle: com 1 frasco de 1,0ml.
BIOCLIN.
Data Valor CNPJ Situação

25/10/2022 - 10:33:49 1.756,000 (proposta) 31.490.292/0001-11 - DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE PRODUTOS
LABORATORIAIS

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Senhor licitante: Empresa
DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS,
Informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Na data e horário,
26/10/2022 10:22:32 - Pregoeiro - SENHORES LICITANTES: Informo
ao licitante que arrematou os itens, que será estipulado um prazo
definido até as 15:00 (três) horas do dia 26/10/2022 para negociação e
envio da Proposta Readequada, juntamente com a comprovação dos
determinados itens com o desconto acima de 50 arrematado, através
de planilhas de composição de custo e as devidas notas fiscais atuais
de acordo com a variação de mercado, sendo que as notas fiscais
atuais serão consultadas através do PORTA DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICO (SEFAz), Informamos que aquele que burlar ou tentar
agir com dolo, serão punidos de acordo com o previsto na lei 8666/93.
Portanto anexar as devidas documentações exigidas no cumprimento
do prazo estipulado e requisitado por este Pregoeiro, onde por sua vez
foi verificado que a devida diligência não foi atendida, a determinada
empresa deixou de apresentar os devidos cálculos necessários para a
apuração e verificação, PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS.
Logo foi detectado que a empresa DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE
PRODUTOS LABORATORIAIS não cumpriu com os requisitos do edital
deixando de apresenta o tópico do edita: 11.4.9. Certidão Simplificada
da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com data de
expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de Abertura do
Certame. Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a
documentação anterior trazida aos autos, no chat. 31/10/2022 14:10:25

0013 - FERRO SÉRICO AUTOMOÇÃO: Especificações: Kit para a determinação do Ferro Sérico, metodologia Goodwin
Modificado. Kit contendo: reagente nº1 - tampão: com 2 frascos de 40ml. reagente nº.2 – reagente de cor: com 2 frascos de 10ml.
reagente nº.3 - padrão: com 1 frasco de 3ml. BIOCLIN.
Data Valor CNPJ Situação



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 01/11/2022 às 15:26:18.
Código verificador: 3BFB50

Página 25 de 53

25/10/2022 - 10:39:44 700,000 (proposta) 31.490.292/0001-11 - DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE PRODUTOS
LABORATORIAIS

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Senhor licitante: Empresa
DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS,
Informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Na data e horário,
26/10/2022 10:22:32 - Pregoeiro - SENHORES LICITANTES: Informo
ao licitante que arrematou os itens, que será estipulado um prazo
definido até as 15:00 (três) horas do dia 26/10/2022 para negociação e
envio da Proposta Readequada, juntamente com a comprovação dos
determinados itens com o desconto acima de 50 arrematado, através
de planilhas de composição de custo e as devidas notas fiscais atuais
de acordo com a variação de mercado, sendo que as notas fiscais
atuais serão consultadas através do PORTA DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICO (SEFAz), Informamos que aquele que burlar ou tentar
agir com dolo, serão punidos de acordo com o previsto na lei 8666/93.
Portanto anexar as devidas documentações exigidas no cumprimento
do prazo estipulado e requisitado por este Pregoeiro, onde por sua vez
foi verificado que a devida diligência não foi atendida, a determinada
empresa deixou de apresentar os devidos cálculos necessários para a
apuração e verificação, PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS.
Logo foi detectado que a empresa DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE
PRODUTOS LABORATORIAIS não cumpriu com os requisitos do edital
deixando de apresenta o tópico do edita: 11.4.9. Certidão Simplificada
da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com data de
expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de Abertura do
Certame. Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a
documentação anterior trazida aos autos, no chat. 31/10/2022 14:10:25

0014 - FOSFATASE ALCALINA: Especificações: kit para determinação da fosfatase alcalina, metodologia: Cinética IFCC. Kit
contendo: reagente nº.1 - 2 frascos com 40ml. reagente nº.2 - 2 frascos com 10ml. BIOCLIN.
Data Valor CNPJ Situação

25/10/2022 - 10:40:24 410,000 (proposta) 31.490.292/0001-11 - DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE PRODUTOS
LABORATORIAIS

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Senhor licitante: Empresa
DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS,
Informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Na data e horário,
26/10/2022 10:22:32 - Pregoeiro - SENHORES LICITANTES: Informo
ao licitante que arrematou os itens, que será estipulado um prazo
definido até as 15:00 (três) horas do dia 26/10/2022 para negociação e
envio da Proposta Readequada, juntamente com a comprovação dos
determinados itens com o desconto acima de 50 arrematado, através
de planilhas de composição de custo e as devidas notas fiscais atuais
de acordo com a variação de mercado, sendo que as notas fiscais
atuais serão consultadas através do PORTA DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICO (SEFAz), Informamos que aquele que burlar ou tentar
agir com dolo, serão punidos de acordo com o previsto na lei 8666/93.
Portanto anexar as devidas documentações exigidas no cumprimento
do prazo estipulado e requisitado por este Pregoeiro, onde por sua vez
foi verificado que a devida diligência não foi atendida, a determinada
empresa deixou de apresentar os devidos cálculos necessários para a
apuração e verificação, PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS.
Logo foi detectado que a empresa DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE
PRODUTOS LABORATORIAIS não cumpriu com os requisitos do edital
deixando de apresenta o tópico do edita: 11.4.9. Certidão Simplificada
da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com data de
expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de Abertura do
Certame. Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a
documentação anterior trazida aos autos, no chat. 31/10/2022 14:10:25

25/10/2022 - 14:34:23 154,000 (proposta) 37.556.213/0001-04 - AHCOR
COMERCIO DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA -
37.556.213/0001-04, NÃO atendeu a todos os requisitos estipulados
pelo edital, ou seja, todos os tópicos CONSTATADOS NO 11.2. Para da
Comprovação da Habilitação Jurídica a licitante deverá apresentar;
11.4. Para Comprovação da Qualificação Econômico-Financeira a
licitante deverá apresentar e 11.5. Para Comprovação da Qualificação
Técnica a licitante deverá apresentar. Pois o mesmo se encontra com o
devido erro ao tentar efetuar a download dos arquivos
{"type":"https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section6.5.4","title":"Nãoencontrado","status":404,"traceId":"|623e5e0b4933fcc8cf0efd0d."}.
Ou seja, á não é possível averiguar e analisar as documentações sendo
que não foram apresentadas para análise. Sendo assim, não cabe outra
medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste
ato. 31/10/2022 14:31:10



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 01/11/2022 às 15:26:18.
Código verificador: 3BFB50

Página 26 de 53

26/10/2022 - 09:42:56 140,000 31.490.292/0001-11 - DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE PRODUTOS
LABORATORIAIS

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Senhor licitante: Empresa
DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS,
Informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Na data e horário,
26/10/2022 10:22:32 - Pregoeiro - SENHORES LICITANTES: Informo
ao licitante que arrematou os itens, que será estipulado um prazo
definido até as 15:00 (três) horas do dia 26/10/2022 para negociação e
envio da Proposta Readequada, juntamente com a comprovação dos
determinados itens com o desconto acima de 50 arrematado, através
de planilhas de composição de custo e as devidas notas fiscais atuais
de acordo com a variação de mercado, sendo que as notas fiscais
atuais serão consultadas através do PORTA DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICO (SEFAz), Informamos que aquele que burlar ou tentar
agir com dolo, serão punidos de acordo com o previsto na lei 8666/93.
Portanto anexar as devidas documentações exigidas no cumprimento
do prazo estipulado e requisitado por este Pregoeiro, onde por sua vez
foi verificado que a devida diligência não foi atendida, a determinada
empresa deixou de apresentar os devidos cálculos necessários para a
apuração e verificação, PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS.
Logo foi detectado que a empresa DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE
PRODUTOS LABORATORIAIS não cumpriu com os requisitos do edital
deixando de apresenta o tópico do edita: 11.4.9. Certidão Simplificada
da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com data de
expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de Abertura do
Certame. Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a
documentação anterior trazida aos autos, no chat. 31/10/2022 14:10:25

0015 - GAMA GT: Especificações: Kit para determinação da gama GT, metodologia szasz modificado / padronizado pela IFCC.
Kit contendo: reagentes nº.1 tampão- 2 frascos com 24ml. reagentes nº.2 substrato: 2 frascos com 6ml. BIOCLIN.
Data Valor CNPJ Situação

25/10/2022 - 10:41:10 400,000 (proposta) 31.490.292/0001-11 - DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE PRODUTOS
LABORATORIAIS

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Senhor licitante: Empresa
DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS,
Informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Na data e horário,
26/10/2022 10:22:32 - Pregoeiro - SENHORES LICITANTES: Informo
ao licitante que arrematou os itens, que será estipulado um prazo
definido até as 15:00 (três) horas do dia 26/10/2022 para negociação e
envio da Proposta Readequada, juntamente com a comprovação dos
determinados itens com o desconto acima de 50 arrematado, através
de planilhas de composição de custo e as devidas notas fiscais atuais
de acordo com a variação de mercado, sendo que as notas fiscais
atuais serão consultadas através do PORTA DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICO (SEFAz), Informamos que aquele que burlar ou tentar
agir com dolo, serão punidos de acordo com o previsto na lei 8666/93.
Portanto anexar as devidas documentações exigidas no cumprimento
do prazo estipulado e requisitado por este Pregoeiro, onde por sua vez
foi verificado que a devida diligência não foi atendida, a determinada
empresa deixou de apresentar os devidos cálculos necessários para a
apuração e verificação, PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS.
Logo foi detectado que a empresa DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE
PRODUTOS LABORATORIAIS não cumpriu com os requisitos do edital
deixando de apresenta o tópico do edita: 11.4.9. Certidão Simplificada
da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com data de
expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de Abertura do
Certame. Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a
documentação anterior trazida aos autos, no chat. 31/10/2022 14:10:25

25/10/2022 - 14:34:24 198,000 (proposta) 37.556.213/0001-04 - AHCOR
COMERCIO DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA -
37.556.213/0001-04, NÃO atendeu a todos os requisitos estipulados
pelo edital, ou seja, todos os tópicos CONSTATADOS NO 11.2. Para da
Comprovação da Habilitação Jurídica a licitante deverá apresentar;
11.4. Para Comprovação da Qualificação Econômico-Financeira a
licitante deverá apresentar e 11.5. Para Comprovação da Qualificação
Técnica a licitante deverá apresentar. Pois o mesmo se encontra com o
devido erro ao tentar efetuar a download dos arquivos
{"type":"https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section6.5.4","title":"Nãoencontrado","status":404,"traceId":"|623e5e0b4933fcc8cf0efd0d."}.
Ou seja, á não é possível averiguar e analisar as documentações sendo
que não foram apresentadas para análise. Sendo assim, não cabe outra
medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste
ato. 31/10/2022 14:31:10
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26/10/2022 - 09:43:11 178,000 31.490.292/0001-11 - DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE PRODUTOS
LABORATORIAIS

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Senhor licitante: Empresa
DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS,
Informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Na data e horário,
26/10/2022 10:22:32 - Pregoeiro - SENHORES LICITANTES: Informo
ao licitante que arrematou os itens, que será estipulado um prazo
definido até as 15:00 (três) horas do dia 26/10/2022 para negociação e
envio da Proposta Readequada, juntamente com a comprovação dos
determinados itens com o desconto acima de 50 arrematado, através
de planilhas de composição de custo e as devidas notas fiscais atuais
de acordo com a variação de mercado, sendo que as notas fiscais
atuais serão consultadas através do PORTA DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICO (SEFAz), Informamos que aquele que burlar ou tentar
agir com dolo, serão punidos de acordo com o previsto na lei 8666/93.
Portanto anexar as devidas documentações exigidas no cumprimento
do prazo estipulado e requisitado por este Pregoeiro, onde por sua vez
foi verificado que a devida diligência não foi atendida, a determinada
empresa deixou de apresentar os devidos cálculos necessários para a
apuração e verificação, PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS.
Logo foi detectado que a empresa DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE
PRODUTOS LABORATORIAIS não cumpriu com os requisitos do edital
deixando de apresenta o tópico do edita: 11.4.9. Certidão Simplificada
da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com data de
expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de Abertura do
Certame. Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a
documentação anterior trazida aos autos, no chat. 31/10/2022 14:10:25

0016 - GLICOSE MONOREAGENTE: Especificações: Reagente para Glicose Método: Enzimático Colorimétrico Para
Determinação Da Glicose. Kit contendo: Reagente nº.1 - Monoreagente enzimático: 2 frascos com 250ml. reagente nº.2 Padrão:
1 frasco com 3Ml – BIOCLIN.
Data Valor CNPJ Situação

25/10/2022 - 10:48:44 250,000 (proposta) 31.490.292/0001-11 - DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE PRODUTOS
LABORATORIAIS

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Senhor licitante: Empresa
DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS,
Informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Na data e horário,
26/10/2022 10:22:32 - Pregoeiro - SENHORES LICITANTES: Informo
ao licitante que arrematou os itens, que será estipulado um prazo
definido até as 15:00 (três) horas do dia 26/10/2022 para negociação e
envio da Proposta Readequada, juntamente com a comprovação dos
determinados itens com o desconto acima de 50 arrematado, através
de planilhas de composição de custo e as devidas notas fiscais atuais
de acordo com a variação de mercado, sendo que as notas fiscais
atuais serão consultadas através do PORTA DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICO (SEFAz), Informamos que aquele que burlar ou tentar
agir com dolo, serão punidos de acordo com o previsto na lei 8666/93.
Portanto anexar as devidas documentações exigidas no cumprimento
do prazo estipulado e requisitado por este Pregoeiro, onde por sua vez
foi verificado que a devida diligência não foi atendida, a determinada
empresa deixou de apresentar os devidos cálculos necessários para a
apuração e verificação, PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS.
Logo foi detectado que a empresa DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE
PRODUTOS LABORATORIAIS não cumpriu com os requisitos do edital
deixando de apresenta o tópico do edita: 11.4.9. Certidão Simplificada
da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com data de
expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de Abertura do
Certame. Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a
documentação anterior trazida aos autos, no chat. 31/10/2022 14:10:25

25/10/2022 - 14:34:24 158,000 (proposta) 37.556.213/0001-04 - AHCOR
COMERCIO DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA -
37.556.213/0001-04, NÃO atendeu a todos os requisitos estipulados
pelo edital, ou seja, todos os tópicos CONSTATADOS NO 11.2. Para da
Comprovação da Habilitação Jurídica a licitante deverá apresentar;
11.4. Para Comprovação da Qualificação Econômico-Financeira a
licitante deverá apresentar e 11.5. Para Comprovação da Qualificação
Técnica a licitante deverá apresentar. Pois o mesmo se encontra com o
devido erro ao tentar efetuar a download dos arquivos
{"type":"https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section6.5.4","title":"Nãoencontrado","status":404,"traceId":"|623e5e0b4933fcc8cf0efd0d."}.
Ou seja, á não é possível averiguar e analisar as documentações sendo
que não foram apresentadas para análise. Sendo assim, não cabe outra
medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste
ato. 31/10/2022 14:31:10
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26/10/2022 - 09:43:24 129,000 31.490.292/0001-11 - DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE PRODUTOS
LABORATORIAIS

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Senhor licitante: Empresa
DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS,
Informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Na data e horário,
26/10/2022 10:22:32 - Pregoeiro - SENHORES LICITANTES: Informo
ao licitante que arrematou os itens, que será estipulado um prazo
definido até as 15:00 (três) horas do dia 26/10/2022 para negociação e
envio da Proposta Readequada, juntamente com a comprovação dos
determinados itens com o desconto acima de 50 arrematado, através
de planilhas de composição de custo e as devidas notas fiscais atuais
de acordo com a variação de mercado, sendo que as notas fiscais
atuais serão consultadas através do PORTA DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICO (SEFAz), Informamos que aquele que burlar ou tentar
agir com dolo, serão punidos de acordo com o previsto na lei 8666/93.
Portanto anexar as devidas documentações exigidas no cumprimento
do prazo estipulado e requisitado por este Pregoeiro, onde por sua vez
foi verificado que a devida diligência não foi atendida, a determinada
empresa deixou de apresentar os devidos cálculos necessários para a
apuração e verificação, PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS.
Logo foi detectado que a empresa DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE
PRODUTOS LABORATORIAIS não cumpriu com os requisitos do edital
deixando de apresenta o tópico do edita: 11.4.9. Certidão Simplificada
da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com data de
expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de Abertura do
Certame. Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a
documentação anterior trazida aos autos, no chat. 31/10/2022 14:10:25

0017 - HEMOGLOBINA GLICADA: Especificações: KIT DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA HEMOGLOBINA GLICADA A1c
em sangue total em sistemas fotométricos, metodologia imunoturbimétria. Kit contendo: reagente nº.1 – tampão: com 2 frascos
com 15ml. BIOCLIN
Data Valor CNPJ Situação

25/10/2022 - 11:01:08 3.900,000 (proposta) 31.490.292/0001-11 - DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE PRODUTOS
LABORATORIAIS

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Senhor licitante: Empresa
DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS,
Informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Na data e horário,
26/10/2022 10:22:32 - Pregoeiro - SENHORES LICITANTES: Informo
ao licitante que arrematou os itens, que será estipulado um prazo
definido até as 15:00 (três) horas do dia 26/10/2022 para negociação e
envio da Proposta Readequada, juntamente com a comprovação dos
determinados itens com o desconto acima de 50 arrematado, através
de planilhas de composição de custo e as devidas notas fiscais atuais
de acordo com a variação de mercado, sendo que as notas fiscais
atuais serão consultadas através do PORTA DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICO (SEFAz), Informamos que aquele que burlar ou tentar
agir com dolo, serão punidos de acordo com o previsto na lei 8666/93.
Portanto anexar as devidas documentações exigidas no cumprimento
do prazo estipulado e requisitado por este Pregoeiro, onde por sua vez
foi verificado que a devida diligência não foi atendida, a determinada
empresa deixou de apresentar os devidos cálculos necessários para a
apuração e verificação, PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS.
Logo foi detectado que a empresa DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE
PRODUTOS LABORATORIAIS não cumpriu com os requisitos do edital
deixando de apresenta o tópico do edita: 11.4.9. Certidão Simplificada
da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com data de
expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de Abertura do
Certame. Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a
documentação anterior trazida aos autos, no chat. 31/10/2022 14:10:25

0018 - LÂMPADA DE HALOGÊNIO ORIGINAL BYOSISTEN: Especificações: 6v 10w - Lâmpada Halôgenica para o seguinte
equipamento: Biosystems BTS-310 - modelo novo Biosystems A-15.
Data Valor CNPJ Situação
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25/10/2022 - 11:02:05 500,000 (proposta) 31.490.292/0001-11 - DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE PRODUTOS
LABORATORIAIS

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Senhor licitante: Empresa
DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS,
Informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Na data e horário,
26/10/2022 10:22:32 - Pregoeiro - SENHORES LICITANTES: Informo
ao licitante que arrematou os itens, que será estipulado um prazo
definido até as 15:00 (três) horas do dia 26/10/2022 para negociação e
envio da Proposta Readequada, juntamente com a comprovação dos
determinados itens com o desconto acima de 50 arrematado, através
de planilhas de composição de custo e as devidas notas fiscais atuais
de acordo com a variação de mercado, sendo que as notas fiscais
atuais serão consultadas através do PORTA DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICO (SEFAz), Informamos que aquele que burlar ou tentar
agir com dolo, serão punidos de acordo com o previsto na lei 8666/93.
Portanto anexar as devidas documentações exigidas no cumprimento
do prazo estipulado e requisitado por este Pregoeiro, onde por sua vez
foi verificado que a devida diligência não foi atendida, a determinada
empresa deixou de apresentar os devidos cálculos necessários para a
apuração e verificação, PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS.
Logo foi detectado que a empresa DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE
PRODUTOS LABORATORIAIS não cumpriu com os requisitos do edital
deixando de apresenta o tópico do edita: 11.4.9. Certidão Simplificada
da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com data de
expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de Abertura do
Certame. Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a
documentação anterior trazida aos autos, no chat. 31/10/2022 14:10:25

0019 - LIPASE AUTOMOÇÃO: Especificações: Kit para determinação quantitativa de Lipase em amostra de soro e plasma
heparinizado humano, metodologia Enzimática Colorimetrica. Kit contendo: reagente nº.1 - tampão: com 2 frascos de 15ml.
reagente nº.2 – substrato: com 2 frascos de 10ml. BIOCLIN.
Data Valor CNPJ Situação

25/10/2022 - 11:02:53 1.650,000 (proposta) 31.490.292/0001-11 - DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE PRODUTOS
LABORATORIAIS

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Senhor licitante: Empresa
DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS,
Informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Na data e horário,
26/10/2022 10:22:32 - Pregoeiro - SENHORES LICITANTES: Informo
ao licitante que arrematou os itens, que será estipulado um prazo
definido até as 15:00 (três) horas do dia 26/10/2022 para negociação e
envio da Proposta Readequada, juntamente com a comprovação dos
determinados itens com o desconto acima de 50 arrematado, através
de planilhas de composição de custo e as devidas notas fiscais atuais
de acordo com a variação de mercado, sendo que as notas fiscais
atuais serão consultadas através do PORTA DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICO (SEFAz), Informamos que aquele que burlar ou tentar
agir com dolo, serão punidos de acordo com o previsto na lei 8666/93.
Portanto anexar as devidas documentações exigidas no cumprimento
do prazo estipulado e requisitado por este Pregoeiro, onde por sua vez
foi verificado que a devida diligência não foi atendida, a determinada
empresa deixou de apresentar os devidos cálculos necessários para a
apuração e verificação, PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS.
Logo foi detectado que a empresa DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE
PRODUTOS LABORATORIAIS não cumpriu com os requisitos do edital
deixando de apresenta o tópico do edita: 11.4.9. Certidão Simplificada
da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com data de
expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de Abertura do
Certame. Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a
documentação anterior trazida aos autos, no chat. 31/10/2022 14:10:25

0020 - PROTEINAS TOTAIS MONOREAGENTES: Especificações: kit para determinação das Proteinas Totais, Metodologia:
biureto. Kit contendo: reagente nº.1 - biureto: com 1 frasco de 250ml. reagente nº.2 - padrão: 1 frasco com 2ml. BIOCLIN.
Data Valor CNPJ Situação
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25/10/2022 - 11:03:28 150,000 (proposta) 31.490.292/0001-11 - DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE PRODUTOS
LABORATORIAIS

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Senhor licitante: Empresa
DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS,
Informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Na data e horário,
26/10/2022 10:22:32 - Pregoeiro - SENHORES LICITANTES: Informo
ao licitante que arrematou os itens, que será estipulado um prazo
definido até as 15:00 (três) horas do dia 26/10/2022 para negociação e
envio da Proposta Readequada, juntamente com a comprovação dos
determinados itens com o desconto acima de 50 arrematado, através
de planilhas de composição de custo e as devidas notas fiscais atuais
de acordo com a variação de mercado, sendo que as notas fiscais
atuais serão consultadas através do PORTA DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICO (SEFAz), Informamos que aquele que burlar ou tentar
agir com dolo, serão punidos de acordo com o previsto na lei 8666/93.
Portanto anexar as devidas documentações exigidas no cumprimento
do prazo estipulado e requisitado por este Pregoeiro, onde por sua vez
foi verificado que a devida diligência não foi atendida, a determinada
empresa deixou de apresentar os devidos cálculos necessários para a
apuração e verificação, PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS.
Logo foi detectado que a empresa DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE
PRODUTOS LABORATORIAIS não cumpriu com os requisitos do edital
deixando de apresenta o tópico do edita: 11.4.9. Certidão Simplificada
da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com data de
expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de Abertura do
Certame. Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a
documentação anterior trazida aos autos, no chat. 31/10/2022 14:10:25

25/10/2022 - 14:34:24 106,000 (proposta) 37.556.213/0001-04 - AHCOR
COMERCIO DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA -
37.556.213/0001-04, NÃO atendeu a todos os requisitos estipulados
pelo edital, ou seja, todos os tópicos CONSTATADOS NO 11.2. Para da
Comprovação da Habilitação Jurídica a licitante deverá apresentar;
11.4. Para Comprovação da Qualificação Econômico-Financeira a
licitante deverá apresentar e 11.5. Para Comprovação da Qualificação
Técnica a licitante deverá apresentar. Pois o mesmo se encontra com o
devido erro ao tentar efetuar a download dos arquivos
{"type":"https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section6.5.4","title":"Nãoencontrado","status":404,"traceId":"|623e5e0b4933fcc8cf0efd0d."}.
Ou seja, á não é possível averiguar e analisar as documentações sendo
que não foram apresentadas para análise. Sendo assim, não cabe outra
medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste
ato. 31/10/2022 14:31:10

26/10/2022 - 09:43:35 95,000 31.490.292/0001-11 - DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE PRODUTOS
LABORATORIAIS

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Senhor licitante: Empresa
DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS,
Informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Na data e horário,
26/10/2022 10:22:32 - Pregoeiro - SENHORES LICITANTES: Informo
ao licitante que arrematou os itens, que será estipulado um prazo
definido até as 15:00 (três) horas do dia 26/10/2022 para negociação e
envio da Proposta Readequada, juntamente com a comprovação dos
determinados itens com o desconto acima de 50 arrematado, através
de planilhas de composição de custo e as devidas notas fiscais atuais
de acordo com a variação de mercado, sendo que as notas fiscais
atuais serão consultadas através do PORTA DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICO (SEFAz), Informamos que aquele que burlar ou tentar
agir com dolo, serão punidos de acordo com o previsto na lei 8666/93.
Portanto anexar as devidas documentações exigidas no cumprimento
do prazo estipulado e requisitado por este Pregoeiro, onde por sua vez
foi verificado que a devida diligência não foi atendida, a determinada
empresa deixou de apresentar os devidos cálculos necessários para a
apuração e verificação, PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS.
Logo foi detectado que a empresa DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE
PRODUTOS LABORATORIAIS não cumpriu com os requisitos do edital
deixando de apresenta o tópico do edita: 11.4.9. Certidão Simplificada
da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com data de
expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de Abertura do
Certame. Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a
documentação anterior trazida aos autos, no chat. 31/10/2022 14:10:25

0021 - ROTOR DE REAÇÃO A25/A15 BIOSYSTEMS: Especificação: CAIXA COM 10 UNIDADES COM 120 POSIÇÕES.
BIOSYSTEMS.
Data Valor CNPJ Situação
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25/10/2022 - 11:06:32 950,000 (proposta) 31.490.292/0001-11 - DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE PRODUTOS
LABORATORIAIS

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Senhor licitante: Empresa
DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS,
Informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Na data e horário,
26/10/2022 10:22:32 - Pregoeiro - SENHORES LICITANTES: Informo
ao licitante que arrematou os itens, que será estipulado um prazo
definido até as 15:00 (três) horas do dia 26/10/2022 para negociação e
envio da Proposta Readequada, juntamente com a comprovação dos
determinados itens com o desconto acima de 50 arrematado, através
de planilhas de composição de custo e as devidas notas fiscais atuais
de acordo com a variação de mercado, sendo que as notas fiscais
atuais serão consultadas através do PORTA DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICO (SEFAz), Informamos que aquele que burlar ou tentar
agir com dolo, serão punidos de acordo com o previsto na lei 8666/93.
Portanto anexar as devidas documentações exigidas no cumprimento
do prazo estipulado e requisitado por este Pregoeiro, onde por sua vez
foi verificado que a devida diligência não foi atendida, a determinada
empresa deixou de apresentar os devidos cálculos necessários para a
apuração e verificação, PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS.
Logo foi detectado que a empresa DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE
PRODUTOS LABORATORIAIS não cumpriu com os requisitos do edital
deixando de apresenta o tópico do edita: 11.4.9. Certidão Simplificada
da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com data de
expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de Abertura do
Certame. Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a
documentação anterior trazida aos autos, no chat. 31/10/2022 14:10:25

26/10/2022 - 09:55:59 890,000 31.490.292/0001-11 - DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE PRODUTOS
LABORATORIAIS

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Senhor licitante: Empresa
DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS,
Informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Na data e horário,
26/10/2022 10:22:32 - Pregoeiro - SENHORES LICITANTES: Informo
ao licitante que arrematou os itens, que será estipulado um prazo
definido até as 15:00 (três) horas do dia 26/10/2022 para negociação e
envio da Proposta Readequada, juntamente com a comprovação dos
determinados itens com o desconto acima de 50 arrematado, através
de planilhas de composição de custo e as devidas notas fiscais atuais
de acordo com a variação de mercado, sendo que as notas fiscais
atuais serão consultadas através do PORTA DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICO (SEFAz), Informamos que aquele que burlar ou tentar
agir com dolo, serão punidos de acordo com o previsto na lei 8666/93.
Portanto anexar as devidas documentações exigidas no cumprimento
do prazo estipulado e requisitado por este Pregoeiro, onde por sua vez
foi verificado que a devida diligência não foi atendida, a determinada
empresa deixou de apresentar os devidos cálculos necessários para a
apuração e verificação, PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS.
Logo foi detectado que a empresa DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE
PRODUTOS LABORATORIAIS não cumpriu com os requisitos do edital
deixando de apresenta o tópico do edita: 11.4.9. Certidão Simplificada
da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com data de
expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de Abertura do
Certame. Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a
documentação anterior trazida aos autos, no chat. 31/10/2022 14:10:25

0022 - TRANSAMINASE ALT(TGP)CINÉTICA: Especificação: Kit para a determinação da Alanina Amino Transferase (ALTou
TGP), metodologia cinética. Kit contendo: reagente nº.1 - substrato: com 2 frascos de 40ml. reagente nº.2 - Coenzima: com 2
frascos de 10ml. BIOCLIN.
Data Valor CNPJ Situação
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25/10/2022 - 11:07:54 400,000 (proposta) 31.490.292/0001-11 - DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE PRODUTOS
LABORATORIAIS

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Senhor licitante: Empresa
DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS,
Informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Na data e horário,
26/10/2022 10:22:32 - Pregoeiro - SENHORES LICITANTES: Informo
ao licitante que arrematou os itens, que será estipulado um prazo
definido até as 15:00 (três) horas do dia 26/10/2022 para negociação e
envio da Proposta Readequada, juntamente com a comprovação dos
determinados itens com o desconto acima de 50 arrematado, através
de planilhas de composição de custo e as devidas notas fiscais atuais
de acordo com a variação de mercado, sendo que as notas fiscais
atuais serão consultadas através do PORTA DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICO (SEFAz), Informamos que aquele que burlar ou tentar
agir com dolo, serão punidos de acordo com o previsto na lei 8666/93.
Portanto anexar as devidas documentações exigidas no cumprimento
do prazo estipulado e requisitado por este Pregoeiro, onde por sua vez
foi verificado que a devida diligência não foi atendida, a determinada
empresa deixou de apresentar os devidos cálculos necessários para a
apuração e verificação, PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS.
Logo foi detectado que a empresa DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE
PRODUTOS LABORATORIAIS não cumpriu com os requisitos do edital
deixando de apresenta o tópico do edita: 11.4.9. Certidão Simplificada
da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com data de
expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de Abertura do
Certame. Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a
documentação anterior trazida aos autos, no chat. 31/10/2022 14:10:25

25/10/2022 - 14:34:24 172,000 (proposta) 37.556.213/0001-04 - AHCOR
COMERCIO DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA -
37.556.213/0001-04, NÃO atendeu a todos os requisitos estipulados
pelo edital, ou seja, todos os tópicos CONSTATADOS NO 11.2. Para da
Comprovação da Habilitação Jurídica a licitante deverá apresentar;
11.4. Para Comprovação da Qualificação Econômico-Financeira a
licitante deverá apresentar e 11.5. Para Comprovação da Qualificação
Técnica a licitante deverá apresentar. Pois o mesmo se encontra com o
devido erro ao tentar efetuar a download dos arquivos
{"type":"https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section6.5.4","title":"Nãoencontrado","status":404,"traceId":"|623e5e0b4933fcc8cf0efd0d."}.
Ou seja, á não é possível averiguar e analisar as documentações sendo
que não foram apresentadas para análise. Sendo assim, não cabe outra
medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste
ato. 31/10/2022 14:31:10

26/10/2022 - 09:54:17 170,000 31.490.292/0001-11 - DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE PRODUTOS
LABORATORIAIS

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Senhor licitante: Empresa
DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS,
Informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Na data e horário,
26/10/2022 10:22:32 - Pregoeiro - SENHORES LICITANTES: Informo
ao licitante que arrematou os itens, que será estipulado um prazo
definido até as 15:00 (três) horas do dia 26/10/2022 para negociação e
envio da Proposta Readequada, juntamente com a comprovação dos
determinados itens com o desconto acima de 50 arrematado, através
de planilhas de composição de custo e as devidas notas fiscais atuais
de acordo com a variação de mercado, sendo que as notas fiscais
atuais serão consultadas através do PORTA DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICO (SEFAz), Informamos que aquele que burlar ou tentar
agir com dolo, serão punidos de acordo com o previsto na lei 8666/93.
Portanto anexar as devidas documentações exigidas no cumprimento
do prazo estipulado e requisitado por este Pregoeiro, onde por sua vez
foi verificado que a devida diligência não foi atendida, a determinada
empresa deixou de apresentar os devidos cálculos necessários para a
apuração e verificação, PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS.
Logo foi detectado que a empresa DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE
PRODUTOS LABORATORIAIS não cumpriu com os requisitos do edital
deixando de apresenta o tópico do edita: 11.4.9. Certidão Simplificada
da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com data de
expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de Abertura do
Certame. Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a
documentação anterior trazida aos autos, no chat. 31/10/2022 14:10:25

0023 - TRANSAMINASE AST(TGO)CINÉTICA: Especificação: Kit para a determinação da Aspartato Amino Transferase (AST ou
TGO), metodologia cinética. Kit contendo: reagente nº.1 - substrato: com 2 frascos de 40ml. reagente nº.2 com 2 frascos de 10ml.
BIOCLIN.
Data Valor CNPJ Situação
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25/10/2022 - 11:08:41 400,000 (proposta) 31.490.292/0001-11 - DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE PRODUTOS
LABORATORIAIS

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Senhor licitante: Empresa
DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS,
Informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Na data e horário,
26/10/2022 10:22:32 - Pregoeiro - SENHORES LICITANTES: Informo
ao licitante que arrematou os itens, que será estipulado um prazo
definido até as 15:00 (três) horas do dia 26/10/2022 para negociação e
envio da Proposta Readequada, juntamente com a comprovação dos
determinados itens com o desconto acima de 50 arrematado, através
de planilhas de composição de custo e as devidas notas fiscais atuais
de acordo com a variação de mercado, sendo que as notas fiscais
atuais serão consultadas através do PORTA DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICO (SEFAz), Informamos que aquele que burlar ou tentar
agir com dolo, serão punidos de acordo com o previsto na lei 8666/93.
Portanto anexar as devidas documentações exigidas no cumprimento
do prazo estipulado e requisitado por este Pregoeiro, onde por sua vez
foi verificado que a devida diligência não foi atendida, a determinada
empresa deixou de apresentar os devidos cálculos necessários para a
apuração e verificação, PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS.
Logo foi detectado que a empresa DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE
PRODUTOS LABORATORIAIS não cumpriu com os requisitos do edital
deixando de apresenta o tópico do edita: 11.4.9. Certidão Simplificada
da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com data de
expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de Abertura do
Certame. Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a
documentação anterior trazida aos autos, no chat. 31/10/2022 14:10:25

25/10/2022 - 14:34:24 172,000 (proposta) 37.556.213/0001-04 - AHCOR
COMERCIO DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA -
37.556.213/0001-04, NÃO atendeu a todos os requisitos estipulados
pelo edital, ou seja, todos os tópicos CONSTATADOS NO 11.2. Para da
Comprovação da Habilitação Jurídica a licitante deverá apresentar;
11.4. Para Comprovação da Qualificação Econômico-Financeira a
licitante deverá apresentar e 11.5. Para Comprovação da Qualificação
Técnica a licitante deverá apresentar. Pois o mesmo se encontra com o
devido erro ao tentar efetuar a download dos arquivos
{"type":"https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section6.5.4","title":"Nãoencontrado","status":404,"traceId":"|623e5e0b4933fcc8cf0efd0d."}.
Ou seja, á não é possível averiguar e analisar as documentações sendo
que não foram apresentadas para análise. Sendo assim, não cabe outra
medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste
ato. 31/10/2022 14:31:10

26/10/2022 - 09:54:24 170,000 31.490.292/0001-11 - DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE PRODUTOS
LABORATORIAIS

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Senhor licitante: Empresa
DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS,
Informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Na data e horário,
26/10/2022 10:22:32 - Pregoeiro - SENHORES LICITANTES: Informo
ao licitante que arrematou os itens, que será estipulado um prazo
definido até as 15:00 (três) horas do dia 26/10/2022 para negociação e
envio da Proposta Readequada, juntamente com a comprovação dos
determinados itens com o desconto acima de 50 arrematado, através
de planilhas de composição de custo e as devidas notas fiscais atuais
de acordo com a variação de mercado, sendo que as notas fiscais
atuais serão consultadas através do PORTA DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICO (SEFAz), Informamos que aquele que burlar ou tentar
agir com dolo, serão punidos de acordo com o previsto na lei 8666/93.
Portanto anexar as devidas documentações exigidas no cumprimento
do prazo estipulado e requisitado por este Pregoeiro, onde por sua vez
foi verificado que a devida diligência não foi atendida, a determinada
empresa deixou de apresentar os devidos cálculos necessários para a
apuração e verificação, PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS.
Logo foi detectado que a empresa DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE
PRODUTOS LABORATORIAIS não cumpriu com os requisitos do edital
deixando de apresenta o tópico do edita: 11.4.9. Certidão Simplificada
da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com data de
expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de Abertura do
Certame. Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a
documentação anterior trazida aos autos, no chat. 31/10/2022 14:10:25

0024 - TRIGLICERIDES MONOREAGENTE; Especificação: Kit para determinação dos Triglicérides, Metodologia: Enzimático
Colorimétrico. Kit contendo: reagente nº.1 - enzimático: com 4 frascos de 100ml. reagente nº.2 - padrão: com 1 frasco de 3ml.
BIOCLIN.
Data Valor CNPJ Situação
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25/10/2022 - 11:26:16 650,000 (proposta) 31.490.292/0001-11 - DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE PRODUTOS
LABORATORIAIS

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Senhor licitante: Empresa
DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS,
Informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Na data e horário,
26/10/2022 10:22:32 - Pregoeiro - SENHORES LICITANTES: Informo
ao licitante que arrematou os itens, que será estipulado um prazo
definido até as 15:00 (três) horas do dia 26/10/2022 para negociação e
envio da Proposta Readequada, juntamente com a comprovação dos
determinados itens com o desconto acima de 50 arrematado, através
de planilhas de composição de custo e as devidas notas fiscais atuais
de acordo com a variação de mercado, sendo que as notas fiscais
atuais serão consultadas através do PORTA DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICO (SEFAz), Informamos que aquele que burlar ou tentar
agir com dolo, serão punidos de acordo com o previsto na lei 8666/93.
Portanto anexar as devidas documentações exigidas no cumprimento
do prazo estipulado e requisitado por este Pregoeiro, onde por sua vez
foi verificado que a devida diligência não foi atendida, a determinada
empresa deixou de apresentar os devidos cálculos necessários para a
apuração e verificação, PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS.
Logo foi detectado que a empresa DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE
PRODUTOS LABORATORIAIS não cumpriu com os requisitos do edital
deixando de apresenta o tópico do edita: 11.4.9. Certidão Simplificada
da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com data de
expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de Abertura do
Certame. Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a
documentação anterior trazida aos autos, no chat. 31/10/2022 14:10:25

26/10/2022 - 09:55:16 550,000 31.490.292/0001-11 - DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE PRODUTOS
LABORATORIAIS

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Senhor licitante: Empresa
DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS,
Informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Na data e horário,
26/10/2022 10:22:32 - Pregoeiro - SENHORES LICITANTES: Informo
ao licitante que arrematou os itens, que será estipulado um prazo
definido até as 15:00 (três) horas do dia 26/10/2022 para negociação e
envio da Proposta Readequada, juntamente com a comprovação dos
determinados itens com o desconto acima de 50 arrematado, através
de planilhas de composição de custo e as devidas notas fiscais atuais
de acordo com a variação de mercado, sendo que as notas fiscais
atuais serão consultadas através do PORTA DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICO (SEFAz), Informamos que aquele que burlar ou tentar
agir com dolo, serão punidos de acordo com o previsto na lei 8666/93.
Portanto anexar as devidas documentações exigidas no cumprimento
do prazo estipulado e requisitado por este Pregoeiro, onde por sua vez
foi verificado que a devida diligência não foi atendida, a determinada
empresa deixou de apresentar os devidos cálculos necessários para a
apuração e verificação, PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS.
Logo foi detectado que a empresa DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE
PRODUTOS LABORATORIAIS não cumpriu com os requisitos do edital
deixando de apresenta o tópico do edita: 11.4.9. Certidão Simplificada
da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com data de
expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de Abertura do
Certame. Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a
documentação anterior trazida aos autos, no chat. 31/10/2022 14:10:25

0025 - UREIA UV: Especificação: Kit para a determinação da Ureia em amostras de soro, plasma (EDTA, Heparina ou Citrato) ou
urina, metodologia Cinética de tempo fixo. Kit contendo: reagente nº.1 - Tampão: com 2 frascos de 80ml. reagente nº.2 -
Reagente Enzimático: com 1 frasco de 1 frasco de 40ml. reagente nº.3 - padrão: com 1 frasco de 3ml. BIOCLIN.
Data Valor CNPJ Situação
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25/10/2022 - 11:28:21 355,000 (proposta) 31.490.292/0001-11 - DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE PRODUTOS
LABORATORIAIS

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Senhor licitante: Empresa
DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS,
Informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Na data e horário,
26/10/2022 10:22:32 - Pregoeiro - SENHORES LICITANTES: Informo
ao licitante que arrematou os itens, que será estipulado um prazo
definido até as 15:00 (três) horas do dia 26/10/2022 para negociação e
envio da Proposta Readequada, juntamente com a comprovação dos
determinados itens com o desconto acima de 50 arrematado, através
de planilhas de composição de custo e as devidas notas fiscais atuais
de acordo com a variação de mercado, sendo que as notas fiscais
atuais serão consultadas através do PORTA DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICO (SEFAz), Informamos que aquele que burlar ou tentar
agir com dolo, serão punidos de acordo com o previsto na lei 8666/93.
Portanto anexar as devidas documentações exigidas no cumprimento
do prazo estipulado e requisitado por este Pregoeiro, onde por sua vez
foi verificado que a devida diligência não foi atendida, a determinada
empresa deixou de apresentar os devidos cálculos necessários para a
apuração e verificação, PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS.
Logo foi detectado que a empresa DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE
PRODUTOS LABORATORIAIS não cumpriu com os requisitos do edital
deixando de apresenta o tópico do edita: 11.4.9. Certidão Simplificada
da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com data de
expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de Abertura do
Certame. Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a
documentação anterior trazida aos autos, no chat. 31/10/2022 14:10:25

26/10/2022 - 09:55:06 298,000 31.490.292/0001-11 - DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE PRODUTOS
LABORATORIAIS

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Senhor licitante: Empresa
DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS,
Informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Na data e horário,
26/10/2022 10:22:32 - Pregoeiro - SENHORES LICITANTES: Informo
ao licitante que arrematou os itens, que será estipulado um prazo
definido até as 15:00 (três) horas do dia 26/10/2022 para negociação e
envio da Proposta Readequada, juntamente com a comprovação dos
determinados itens com o desconto acima de 50 arrematado, através
de planilhas de composição de custo e as devidas notas fiscais atuais
de acordo com a variação de mercado, sendo que as notas fiscais
atuais serão consultadas através do PORTA DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICO (SEFAz), Informamos que aquele que burlar ou tentar
agir com dolo, serão punidos de acordo com o previsto na lei 8666/93.
Portanto anexar as devidas documentações exigidas no cumprimento
do prazo estipulado e requisitado por este Pregoeiro, onde por sua vez
foi verificado que a devida diligência não foi atendida, a determinada
empresa deixou de apresentar os devidos cálculos necessários para a
apuração e verificação, PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS.
Logo foi detectado que a empresa DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE
PRODUTOS LABORATORIAIS não cumpriu com os requisitos do edital
deixando de apresenta o tópico do edita: 11.4.9. Certidão Simplificada
da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com data de
expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de Abertura do
Certame. Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a
documentação anterior trazida aos autos, no chat. 31/10/2022 14:10:25

0028 - RUBÉOLA (IGG-IGM): Especificação: É um ensaio imunocromatográfico de fluxo lateral para a detecção semiquantitativa
e diferenciação de anticorpos (igG e IgM) contra o vírus da Rubéola em amostras de soro, plasma ou sangue total. Teste rápido
IGG e IGM -Caixa com 30 unidades.
Data Valor CNPJ Situação

25/10/2022 - 14:34:24 2.601,280 (proposta) 37.556.213/0001-04 - AHCOR
COMERCIO DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA -
37.556.213/0001-04, NÃO atendeu a todos os requisitos estipulados
pelo edital, ou seja, todos os tópicos CONSTATADOS NO 11.2. Para da
Comprovação da Habilitação Jurídica a licitante deverá apresentar;
11.4. Para Comprovação da Qualificação Econômico-Financeira a
licitante deverá apresentar e 11.5. Para Comprovação da Qualificação
Técnica a licitante deverá apresentar. Pois o mesmo se encontra com o
devido erro ao tentar efetuar a download dos arquivos
{"type":"https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section6.5.4","title":"Nãoencontrado","status":404,"traceId":"|623e5e0b4933fcc8cf0efd0d."}.
Ou seja, á não é possível averiguar e analisar as documentações sendo
que não foram apresentadas para análise. Sendo assim, não cabe outra
medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste
ato. 31/10/2022 14:31:10

0031 - CK-MB: Especificação: Kit para determinação quantitativa da atividade da isoenzima CKMB (ck2), plasma e soro,
metodologia cinética. kit contendo: reagente nº.1: 1 frasco com 40ml. reagente nº.2: 1 frascos com 10ml.
Data Valor CNPJ Situação
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25/10/2022 - 11:38:14 498,000 (proposta) 31.490.292/0001-11 - DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE PRODUTOS
LABORATORIAIS

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Senhor licitante: Empresa
DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS,
Informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Na data e horário,
26/10/2022 10:22:32 - Pregoeiro - SENHORES LICITANTES: Informo
ao licitante que arrematou os itens, que será estipulado um prazo
definido até as 15:00 (três) horas do dia 26/10/2022 para negociação e
envio da Proposta Readequada, juntamente com a comprovação dos
determinados itens com o desconto acima de 50 arrematado, através
de planilhas de composição de custo e as devidas notas fiscais atuais
de acordo com a variação de mercado, sendo que as notas fiscais
atuais serão consultadas através do PORTA DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICO (SEFAz), Informamos que aquele que burlar ou tentar
agir com dolo, serão punidos de acordo com o previsto na lei 8666/93.
Portanto anexar as devidas documentações exigidas no cumprimento
do prazo estipulado e requisitado por este Pregoeiro, onde por sua vez
foi verificado que a devida diligência não foi atendida, a determinada
empresa deixou de apresentar os devidos cálculos necessários para a
apuração e verificação, PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS.
Logo foi detectado que a empresa DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE
PRODUTOS LABORATORIAIS não cumpriu com os requisitos do edital
deixando de apresenta o tópico do edita: 11.4.9. Certidão Simplificada
da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com data de
expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de Abertura do
Certame. Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a
documentação anterior trazida aos autos, no chat. 31/10/2022 14:10:25

0032 - CK TOTAL UV: Especificação: Kit para determinação da creatina quinase total no soro ou plasma, metodologia cinética. kit
contendo: reagente nº.1 - tampão: 1 frasco com 40ml. reagente nº2. - enzima - substrato: 1 frasco com 10ml.
Data Valor CNPJ Situação

25/10/2022 - 11:39:27 498,000 (proposta) 31.490.292/0001-11 - DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE PRODUTOS
LABORATORIAIS

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Senhor licitante: Empresa
DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS,
Informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Na data e horário,
26/10/2022 10:22:32 - Pregoeiro - SENHORES LICITANTES: Informo
ao licitante que arrematou os itens, que será estipulado um prazo
definido até as 15:00 (três) horas do dia 26/10/2022 para negociação e
envio da Proposta Readequada, juntamente com a comprovação dos
determinados itens com o desconto acima de 50 arrematado, através
de planilhas de composição de custo e as devidas notas fiscais atuais
de acordo com a variação de mercado, sendo que as notas fiscais
atuais serão consultadas através do PORTA DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICO (SEFAz), Informamos que aquele que burlar ou tentar
agir com dolo, serão punidos de acordo com o previsto na lei 8666/93.
Portanto anexar as devidas documentações exigidas no cumprimento
do prazo estipulado e requisitado por este Pregoeiro, onde por sua vez
foi verificado que a devida diligência não foi atendida, a determinada
empresa deixou de apresentar os devidos cálculos necessários para a
apuração e verificação, PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS.
Logo foi detectado que a empresa DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE
PRODUTOS LABORATORIAIS não cumpriu com os requisitos do edital
deixando de apresenta o tópico do edita: 11.4.9. Certidão Simplificada
da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com data de
expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de Abertura do
Certame. Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a
documentação anterior trazida aos autos, no chat. 31/10/2022 14:10:25
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26/10/2022 - 09:54:44 410,000 31.490.292/0001-11 - DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE PRODUTOS
LABORATORIAIS

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Senhor licitante: Empresa
DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS,
Informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Na data e horário,
26/10/2022 10:22:32 - Pregoeiro - SENHORES LICITANTES: Informo
ao licitante que arrematou os itens, que será estipulado um prazo
definido até as 15:00 (três) horas do dia 26/10/2022 para negociação e
envio da Proposta Readequada, juntamente com a comprovação dos
determinados itens com o desconto acima de 50 arrematado, através
de planilhas de composição de custo e as devidas notas fiscais atuais
de acordo com a variação de mercado, sendo que as notas fiscais
atuais serão consultadas através do PORTA DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICO (SEFAz), Informamos que aquele que burlar ou tentar
agir com dolo, serão punidos de acordo com o previsto na lei 8666/93.
Portanto anexar as devidas documentações exigidas no cumprimento
do prazo estipulado e requisitado por este Pregoeiro, onde por sua vez
foi verificado que a devida diligência não foi atendida, a determinada
empresa deixou de apresentar os devidos cálculos necessários para a
apuração e verificação, PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS.
Logo foi detectado que a empresa DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE
PRODUTOS LABORATORIAIS não cumpriu com os requisitos do edital
deixando de apresenta o tópico do edita: 11.4.9. Certidão Simplificada
da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com data de
expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de Abertura do
Certame. Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a
documentação anterior trazida aos autos, no chat. 31/10/2022 14:10:25

0034 - HDL DIRETO: Especificação: Kit para determinação da fração HDL do Colesterol, metodologia enzimática colorimétrica.
Kit contendo: reagente nº.1 - enzimático: com 1 frasco de 60ml. reagente nº.2 - substrato: com 1 frasco de 20ml. Com calibrador
incluso 5,0.
Data Valor CNPJ Situação

25/10/2022 - 11:41:52 655,000 (proposta) 31.490.292/0001-11 - DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE PRODUTOS
LABORATORIAIS

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Senhor licitante: Empresa
DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS,
Informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Na data e horário,
26/10/2022 10:22:32 - Pregoeiro - SENHORES LICITANTES: Informo
ao licitante que arrematou os itens, que será estipulado um prazo
definido até as 15:00 (três) horas do dia 26/10/2022 para negociação e
envio da Proposta Readequada, juntamente com a comprovação dos
determinados itens com o desconto acima de 50 arrematado, através
de planilhas de composição de custo e as devidas notas fiscais atuais
de acordo com a variação de mercado, sendo que as notas fiscais
atuais serão consultadas através do PORTA DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICO (SEFAz), Informamos que aquele que burlar ou tentar
agir com dolo, serão punidos de acordo com o previsto na lei 8666/93.
Portanto anexar as devidas documentações exigidas no cumprimento
do prazo estipulado e requisitado por este Pregoeiro, onde por sua vez
foi verificado que a devida diligência não foi atendida, a determinada
empresa deixou de apresentar os devidos cálculos necessários para a
apuração e verificação, PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS.
Logo foi detectado que a empresa DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE
PRODUTOS LABORATORIAIS não cumpriu com os requisitos do edital
deixando de apresenta o tópico do edita: 11.4.9. Certidão Simplificada
da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com data de
expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de Abertura do
Certame. Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a
documentação anterior trazida aos autos, no chat. 31/10/2022 14:10:25
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26/10/2022 - 09:54:56 585,000 31.490.292/0001-11 - DIAGNÓSTICA
CENTRO OESTE PRODUTOS
LABORATORIAIS

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Senhor licitante: Empresa
DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS,
Informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência
juntamente com a equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros
a administração pública, onde por sua vez se preocupa em demonstrar
transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim,
solicitamos comprovação que os devidos itens serão entregues a
administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de
50 por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando
inviável e se caracterizando INEXEQUÍVEL. Na data e horário,
26/10/2022 10:22:32 - Pregoeiro - SENHORES LICITANTES: Informo
ao licitante que arrematou os itens, que será estipulado um prazo
definido até as 15:00 (três) horas do dia 26/10/2022 para negociação e
envio da Proposta Readequada, juntamente com a comprovação dos
determinados itens com o desconto acima de 50 arrematado, através
de planilhas de composição de custo e as devidas notas fiscais atuais
de acordo com a variação de mercado, sendo que as notas fiscais
atuais serão consultadas através do PORTA DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICO (SEFAz), Informamos que aquele que burlar ou tentar
agir com dolo, serão punidos de acordo com o previsto na lei 8666/93.
Portanto anexar as devidas documentações exigidas no cumprimento
do prazo estipulado e requisitado por este Pregoeiro, onde por sua vez
foi verificado que a devida diligência não foi atendida, a determinada
empresa deixou de apresentar os devidos cálculos necessários para a
apuração e verificação, PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS.
Logo foi detectado que a empresa DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE
PRODUTOS LABORATORIAIS não cumpriu com os requisitos do edital
deixando de apresenta o tópico do edita: 11.4.9. Certidão Simplificada
da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com data de
expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de Abertura do
Certame. Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a
documentação anterior trazida aos autos, no chat. 31/10/2022 14:10:25

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado por Arquivo

0003 31/10/2022 - 15:34:57 37.556.213/0001-04 - AHCOR
COMERCIO DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA

Documentos de Habitação - Pregão
9.2022.58 - Tucumã - Proposta
Readequad.zip

0010 31/10/2022 - 15:35:36 37.556.213/0001-04 - AHCOR
COMERCIO DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA

Documentos de Habitação - Pregão
9.2022.58 - Tucumã - Proposta
Readequad.zip

0011 31/10/2022 - 15:36:08 37.556.213/0001-04 - AHCOR
COMERCIO DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA

Documentos de Habitação - Pregão
9.2022.58 - Tucumã - Proposta
Readequad.zip

0014 31/10/2022 - 15:36:58 37.556.213/0001-04 - AHCOR
COMERCIO DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA

Documentos de Habitação - Pregão
9.2022.58 - Tucumã - Proposta
Readequad.zip

0015 31/10/2022 - 15:37:40 37.556.213/0001-04 - AHCOR
COMERCIO DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA

Documentos de Habitação - Pregão
9.2022.58 - Tucumã - Proposta
Readequad.zip

0016 31/10/2022 - 15:38:36 37.556.213/0001-04 - AHCOR
COMERCIO DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA

Documentos de Habitação - Pregão
9.2022.58 - Tucumã - Proposta
Readequad.zip

0020 31/10/2022 - 15:39:07 37.556.213/0001-04 - AHCOR
COMERCIO DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA

Documentos de Habitação - Pregão
9.2022.58 - Tucumã - Proposta
Readequad.zip

0022 31/10/2022 - 15:40:05 37.556.213/0001-04 - AHCOR
COMERCIO DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA

Documentos de Habitação - Pregão
9.2022.58 - Tucumã - Proposta
Readequad.zip

0023 31/10/2022 - 15:40:36 37.556.213/0001-04 - AHCOR
COMERCIO DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA

Documentos de Habitação - Pregão
9.2022.58 - Tucumã - Proposta
Readequad.zip

0028 31/10/2022 - 15:41:04 37.556.213/0001-04 - AHCOR
COMERCIO DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA

Documentos de Habitação - Pregão
9.2022.58 - Tucumã - Proposta
Readequad.zip

Documentos dos Fornecedores
Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de

Expedição
Data de
Expedição

Dt. de Validade Arquivo

AHCOR COMERCIO DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA

25/10/2022 - 14:34 Licitações Ahcor - - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1245026&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1245026&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1245026&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1245031&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1245031&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1245031&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1245034&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1245034&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1245034&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1245049&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1245049&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1245049&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1245052&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1245052&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1245052&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1245067&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1245067&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1245067&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1245069&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1245069&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1245069&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1245080&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1245080&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1245080&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1245082&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1245082&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1245082&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1245083&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1245083&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1245083&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6704912&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6704912&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6704912&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6704912&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6704912&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6704912&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6704912&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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31/10/2022 - 15:01 - - - -

0003 - AMILASE CINÉTICA: Especificações: Kit para determinação de amilase,
metodologia cinética. Kit contendo: reagentes nº.1 - Substrato Tamponado: com 3
frascos de 20ml. BIOCLIN.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

37.556.213/0001-04 -
AHCOR COMERCIO DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA

31/10/2022 - 14:42:05 Ilustrissimo Sr Pregoeiro, já que ocorreu um erro na hora de baixar nossos
documentos, peço que possamos anexar via e-mail, já que os documentos são
preexistentes, nossa documentação foi enviada, e por erro no portal estamos
sendo inabilitados.

Indeferido

Justificativa: Já resolvido!

0005 - BILIRRUBINA TOTAL AUTOMOÇÃO: Especificações: Kit para determinação
da bilirrubina total em amostras de soro ou plasma, metodologia teste
colorimétrico(dca). Kit contendo: reagente nº.1 - com 1 frasco de 40ml. reagente nº.2 -
com 1 frasco de 10ml. BIOCLIN.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

37.556.213/0001-04 -
AHCOR COMERCIO DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA

31/10/2022 - 14:42:11 Ilustrissimo Sr Pregoeiro, já que ocorreu um erro na hora de baixar nossos
documentos, peço que possamos anexar via e-mail, já que os documentos são
preexistentes, nossa documentação foi enviada, e por erro no portal estamos
sendo inabilitados.

Indeferido

Justificativa: Já resolvido!

0010 - COLESTEROL MONOREAGENTE: Especificação: kit para determinação
colesterol total, metodologia enzimática-colorimétrica. Kit contendo: reagente nº.1 -
reagente enzimático: com 4 frascos de 100ml. reagente nº.2 - padrão: 1 frasco com
3ml. BIOCLIN.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

37.556.213/0001-04 -
AHCOR COMERCIO DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA

31/10/2022 - 14:42:17 Ilustrissimo Sr Pregoeiro, já que ocorreu um erro na hora de baixar nossos
documentos, peço que possamos anexar via e-mail, já que os documentos são
preexistentes, nossa documentação foi enviada, e por erro no portal estamos
sendo inabilitados.

Indeferido

Justificativa: Já resolvido!

0011 - CREATININA AUTOMAÇÃO: Especificações: Kit para determinação da
creatinina em amostras humanas de soro, plasma (heparina, Oxalato, Fluoreto, Citrato
ou EDTA) ou urina. Metodologia enzimática. Kit contendo: reagentes nº.1 - tampão:
com 1 frasco de 240ml. reagentes nº.2 - Ácido píprico: com 1 frascos com 60ml.
reagente nº.3 - padrão: com 1 frasco com 3ml. BIOCLIN.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

37.556.213/0001-04 -
AHCOR COMERCIO DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA

31/10/2022 - 14:42:25 Ilustrissimo Sr Pregoeiro, já que ocorreu um erro na hora de baixar nossos
documentos, peço que possamos anexar via e-mail, já que os documentos são
preexistentes, nossa documentação foi enviada, e por erro no portal estamos
sendo inabilitados.

Indeferido

Justificativa: Já resolvido!

0014 - FOSFATASE ALCALINA: Especificações: kit para determinação da fosfatase
alcalina, metodologia: Cinética IFCC. Kit contendo: reagente nº.1 - 2 frascos com
40ml. reagente nº.2 - 2 frascos com 10ml. BIOCLIN.
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Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

37.556.213/0001-04 -
AHCOR COMERCIO DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA

31/10/2022 - 14:42:30 Ilustrissimo Sr Pregoeiro, já que ocorreu um erro na hora de baixar nossos
documentos, peço que possamos anexar via e-mail, já que os documentos são
preexistentes, nossa documentação foi enviada, e por erro no portal estamos
sendo inabilitados.

Indeferido

Justificativa: Já resolvido!

0015 - GAMA GT: Especificações: Kit para determinação da gama GT, metodologia
szasz modificado / padronizado pela IFCC. Kit contendo: reagentes nº.1 tampão- 2
frascos com 24ml. reagentes nº.2 substrato: 2 frascos com 6ml. BIOCLIN.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

37.556.213/0001-04 -
AHCOR COMERCIO DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA

31/10/2022 - 14:42:35 Ilustrissimo Sr Pregoeiro, já que ocorreu um erro na hora de baixar nossos
documentos, peço que possamos anexar via e-mail, já que os documentos são
preexistentes, nossa documentação foi enviada, e por erro no portal estamos
sendo inabilitados.

Indeferido

Justificativa: Já resolvido!

0016 - GLICOSE MONOREAGENTE: Especificações: Reagente para Glicose Método:
Enzimático Colorimétrico Para Determinação Da Glicose. Kit contendo: Reagente nº.1
- Monoreagente enzimático: 2 frascos com 250ml. reagente nº.2 Padrão: 1 frasco com
3Ml – BIOCLIN.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

37.556.213/0001-04 -
AHCOR COMERCIO DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA

31/10/2022 - 14:42:40 Ilustrissimo Sr Pregoeiro, já que ocorreu um erro na hora de baixar nossos
documentos, peço que possamos anexar via e-mail, já que os documentos são
preexistentes, nossa documentação foi enviada, e por erro no portal estamos
sendo inabilitados.

Indeferido

Justificativa: Já resolvido!

0020 - PROTEINAS TOTAIS MONOREAGENTES: Especificações: kit para
determinação das Proteinas Totais, Metodologia: biureto. Kit contendo: reagente nº.1 -
biureto: com 1 frasco de 250ml. reagente nº.2 - padrão: 1 frasco com 2ml. BIOCLIN.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

37.556.213/0001-04 -
AHCOR COMERCIO DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA

31/10/2022 - 14:42:46 Ilustrissimo Sr Pregoeiro, já que ocorreu um erro na hora de baixar nossos
documentos, peço que possamos anexar via e-mail, já que os documentos são
preexistentes, nossa documentação foi enviada, e por erro no portal estamos
sendo inabilitados.

Indeferido

Justificativa: Já resolvido!

0022 - TRANSAMINASE ALT(TGP)CINÉTICA: Especificação: Kit para a determinação
da Alanina Amino Transferase (ALTou TGP), metodologia cinética. Kit contendo:
reagente nº.1 - substrato: com 2 frascos de 40ml. reagente nº.2 - Coenzima: com 2
frascos de 10ml. BIOCLIN.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

37.556.213/0001-04 -
AHCOR COMERCIO DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA

31/10/2022 - 14:42:55 Ilustrissimo Sr Pregoeiro, já que ocorreu um erro na hora de baixar nossos
documentos, peço que possamos anexar via e-mail, já que os documentos são
preexistentes, nossa documentação foi enviada, e por erro no portal estamos
sendo inabilitados.

Indeferido

Justificativa: Já resolvido!
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0023 - TRANSAMINASE AST(TGO)CINÉTICA: Especificação: Kit para a determinação
da Aspartato Amino Transferase (AST ou TGO), metodologia cinética. Kit contendo:
reagente nº.1 - substrato: com 2 frascos de 40ml. reagente nº.2 com 2 frascos de
10ml. BIOCLIN.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

37.556.213/0001-04 -
AHCOR COMERCIO DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA

31/10/2022 - 14:43:00 Ilustrissimo Sr Pregoeiro, já que ocorreu um erro na hora de baixar nossos
documentos, peço que possamos anexar via e-mail, já que os documentos são
preexistentes, nossa documentação foi enviada, e por erro no portal estamos
sendo inabilitados.

Indeferido

Justificativa: Já resolvido!

0028 - RUBÉOLA (IGG-IGM): Especificação: É um ensaio imunocromatográfico de
fluxo lateral para a detecção semiquantitativa e diferenciação de anticorpos (igG e
IgM) contra o vírus da Rubéola em amostras de soro, plasma ou sangue total. Teste
rápido IGG e IGM -Caixa com 30 unidades.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

37.556.213/0001-04 -
AHCOR COMERCIO DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA

31/10/2022 - 14:43:05 Ilustrissimo Sr Pregoeiro, já que ocorreu um erro na hora de baixar nossos
documentos, peço que possamos anexar via e-mail, já que os documentos são
preexistentes, nossa documentação foi enviada, e por erro no portal estamos
sendo inabilitados.

Indeferido

Justificativa: Já resolvido!

37.556.213/0001-04 -
AHCOR COMERCIO DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA

31/10/2022 - 14:43:05 Ilustrissimo Sr Pregoeiro, já que ocorreu um erro na hora de baixar nossos
documentos, peço que possamos anexar via e-mail, já que os documentos são
preexistentes, nossa documentação foi enviada, e por erro no portal estamos
sendo inabilitados.

Indeferido

Justificativa: Já resolvido!

Chat
Data Apelido Frase

26/10/2022 - 09:11:30 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Bom dia, agradeço pela participação de todos!

26/10/2022 - 09:11:48 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº.
9/2022-058FMS. Em nome da (Secretaria Municipal de Saúde), gostaria de agradecer a todos pela
participação. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.

26/10/2022 - 09:21:21 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informo que fiquem conectados e atentos ao chat, logo estarei informando o
resultado de análise das PROPOSTAS INICIAIS.

26/10/2022 - 09:26:55 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

26/10/2022 - 09:28:54 Sistema O item 0026 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.

26/10/2022 - 09:28:54 Sistema O item 0027 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.

26/10/2022 - 09:28:54 Sistema O item 0029 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.

26/10/2022 - 09:28:54 Sistema O item 0030 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.

26/10/2022 - 09:28:54 Sistema O item 0033 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.

26/10/2022 - 09:28:54 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

26/10/2022 - 09:28:54 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa
aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

26/10/2022 - 09:28:54 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,010. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

26/10/2022 - 09:29:09 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informo que foi analisado as devidas PROPOSTAS INICIAIS, e todas estão
aceitas.

26/10/2022 - 09:29:18 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informo que o devido licitante que ofertar lances INEXEQUIVEIS nos devidos
ITENS desse certame, será aberto uma DILIGÊNCIA para então o mesmo comprovar que os produtos
poderão ser entregues a ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, através de planilhas orçamentarias e notas FISCAIS
onde por sua vez deverá constar que o valor comprado e menor que o valor de lance no certame. Pois se o
mesmo não conseguir será PENALISADO DE ACORDO COM A LEI 8666/93, e
INABILITADO/DESCLASSIFICADO.

26/10/2022 - 09:29:30 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informamos que aquele que baixar seu preço e não conseguir cumprir com suas
responsabilidades, serão punidos de acordo com o previsto na lei 8666/93.

26/10/2022 - 09:34:01 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informo que o devido item 28 está acima do valor de mercado, e a administração
não aceitará valores acima do mercado, sendo assim estaremos aguardando lances mais expressivos.
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26/10/2022 - 09:35:20 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Fiquem atentos ao chat. Logo mais iniciaremos a disputa.

26/10/2022 - 09:42:04 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informo que vamos iniciar a disputa, liberando 20 itens na rodada! Não deixem
para apresentar seus melhores lances no último instante.

26/10/2022 - 09:42:11 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

26/10/2022 - 09:42:11 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

26/10/2022 - 09:42:11 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

26/10/2022 - 09:42:11 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

26/10/2022 - 09:42:11 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

26/10/2022 - 09:42:11 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

26/10/2022 - 09:42:11 Sistema O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

26/10/2022 - 09:42:11 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.

26/10/2022 - 09:42:11 Sistema O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.

26/10/2022 - 09:42:11 Sistema O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.

26/10/2022 - 09:42:11 Sistema O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.

26/10/2022 - 09:42:11 Sistema O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.

26/10/2022 - 09:42:11 Sistema O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

26/10/2022 - 09:42:24 Sistema O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.

26/10/2022 - 09:42:24 Sistema O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

26/10/2022 - 09:42:24 Sistema O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.

26/10/2022 - 09:42:24 Sistema O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.

26/10/2022 - 09:42:24 Sistema O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.

26/10/2022 - 09:42:24 Sistema O item 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

26/10/2022 - 09:42:24 Sistema O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.

26/10/2022 - 09:42:24 Sistema O item 0015 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

26/10/2022 - 09:42:24 Sistema O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.

26/10/2022 - 09:42:24 Sistema O item 0016 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

26/10/2022 - 09:42:24 Sistema O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.

26/10/2022 - 09:42:24 Sistema O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.

26/10/2022 - 09:42:24 Sistema O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.

26/10/2022 - 09:42:24 Sistema O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.

26/10/2022 - 09:42:24 Sistema O item 0020 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

26/10/2022 - 09:52:11 Sistema O item 0001 foi encerrado.

26/10/2022 - 09:52:11 Sistema O item 0002 foi encerrado.

26/10/2022 - 09:52:11 Sistema O item 0005 foi encerrado.

26/10/2022 - 09:52:11 Sistema O item 0008 foi encerrado.

26/10/2022 - 09:52:11 Sistema O item 0010 foi encerrado.

26/10/2022 - 09:52:25 Sistema O item 0011 foi encerrado.

26/10/2022 - 09:52:25 Sistema O item 0012 foi encerrado.

26/10/2022 - 09:52:25 Sistema O item 0013 foi encerrado.

26/10/2022 - 09:52:25 Sistema O item 0014 foi encerrado.

26/10/2022 - 09:52:25 Sistema O item 0015 foi encerrado.

26/10/2022 - 09:52:25 Sistema O item 0016 foi encerrado.

26/10/2022 - 09:52:25 Sistema O item 0017 foi encerrado.

26/10/2022 - 09:52:25 Sistema O item 0018 foi encerrado.

26/10/2022 - 09:52:25 Sistema O item 0019 foi encerrado.

26/10/2022 - 09:52:25 Sistema O item 0020 foi encerrado.

26/10/2022 - 09:52:38 Sistema O item 0003 foi encerrado.

26/10/2022 - 09:53:26 Sistema O item 0004 foi encerrado.

26/10/2022 - 09:53:41 Sistema O item 0006 foi encerrado.

26/10/2022 - 09:53:54 Sistema O item 0007 foi encerrado.

26/10/2022 - 09:54:04 Sistema O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.

26/10/2022 - 09:54:04 Sistema O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.

26/10/2022 - 09:54:04 Sistema O item 0022 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

26/10/2022 - 09:54:04 Sistema O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.

26/10/2022 - 09:54:04 Sistema O item 0023 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

26/10/2022 - 09:54:04 Sistema O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.

26/10/2022 - 09:54:04 Sistema O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.
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26/10/2022 - 09:54:04 Sistema O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.

26/10/2022 - 09:54:04 Sistema O item 0028 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

26/10/2022 - 09:54:04 Sistema O item 0031 foi aberto pelo pregoeiro.

26/10/2022 - 09:54:04 Sistema O item 0032 foi aberto pelo pregoeiro.

26/10/2022 - 09:54:04 Sistema O item 0034 foi aberto pelo pregoeiro.

26/10/2022 - 09:54:13 Sistema O item 0009 foi encerrado.

26/10/2022 - 10:04:06 Sistema O item 0021 foi encerrado.

26/10/2022 - 10:04:06 Sistema O item 0024 foi encerrado.

26/10/2022 - 10:04:06 Sistema O item 0025 foi encerrado.

26/10/2022 - 10:04:06 Sistema O item 0028 foi encerrado.

26/10/2022 - 10:04:06 Sistema O item 0031 foi encerrado.

26/10/2022 - 10:04:06 Sistema O item 0032 foi encerrado.

26/10/2022 - 10:04:06 Sistema O item 0034 foi encerrado.

26/10/2022 - 10:04:07 Sistema O item 0022 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

26/10/2022 - 10:04:07 Sistema O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 172,000 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o item 0022 até 26/10/2022 às 10:09:06.

26/10/2022 - 10:04:07 Sistema O item 0023 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

26/10/2022 - 10:04:07 Sistema O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 172,000 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o item 0023 até 26/10/2022 às 10:09:06.

26/10/2022 - 10:09:09 Sistema O item 0022 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

26/10/2022 - 10:09:09 Sistema O item 0022 foi encerrado.

26/10/2022 - 10:09:09 Sistema O item 0023 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

26/10/2022 - 10:09:09 Sistema O item 0023 foi encerrado.

26/10/2022 - 10:10:16 Sistema O item 0028, aberto em 26/10/2022 às 09:54:04 e encerrado em 26/10/2022 às 10:04:04, foi reaberto pelo
pregoeiro.

26/10/2022 - 10:10:16 Sistema Motivo: Informamos que o devido item está acima do valor de cotação! A administração não aceitará lances
acima do valor de mercado. Aguardando lances mais expressivos, igual ao valor de cotação ou abaixo. Pois
o mesmo poderá ser fracassado.

26/10/2022 - 10:20:17 Sistema O item 0028 foi encerrado.

26/10/2022 - 10:22:32 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informo ao licitante que arrematou os itens, que será estipulado um prazo
definido até as 15:00 (três) horas do dia 26/10/2022 para negociação e envio da Proposta Readequada,
juntamente com a comprovação dos determinados itens com o desconto acima de 50 arrematado, através de
planilhas de composição de custo e as devidas notas fiscais atuais de acordo com a variação de mercado,
sendo que as notas fiscais atuais serão consultadas através do PORTA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICO
(SEFAz), Informamos que aquele que burlar ou tentar agir com dolo, serão punidos de acordo com o previsto
na lei 8666/93.

26/10/2022 - 10:22:37 Sistema O item 0001 teve como arrematante DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS -
Ltda/Eireli com lance de R$ 125,000.

26/10/2022 - 10:22:37 Sistema O item 0002 teve como arrematante DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS -
Ltda/Eireli com lance de R$ 60,000.

26/10/2022 - 10:22:37 Sistema O item 0003 teve como arrematante DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS -
Ltda/Eireli com lance de R$ 422,000.

26/10/2022 - 10:22:37 Sistema O item 0004 teve como arrematante DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS -
Ltda/Eireli com lance de R$ 120,000.

26/10/2022 - 10:22:37 Sistema O item 0005 teve como arrematante DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS -
Ltda/Eireli com lance de R$ 120,000.

26/10/2022 - 10:22:37 Sistema O item 0006 teve como arrematante DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS -
Ltda/Eireli com lance de R$ 185,000.

26/10/2022 - 10:22:37 Sistema O item 0007 teve como arrematante DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS -
Ltda/Eireli com lance de R$ 185,000.

26/10/2022 - 10:22:37 Sistema O item 0008 teve como arrematante DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS -
Ltda/Eireli com lance de R$ 390,000.

26/10/2022 - 10:22:37 Sistema O item 0009 teve como arrematante DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS -
Ltda/Eireli com lance de R$ 998,000.

26/10/2022 - 10:22:37 Sistema O item 0010 teve como arrematante DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS -
Ltda/Eireli com lance de R$ 165,000.

26/10/2022 - 10:22:37 Sistema O item 0011 teve como arrematante DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS -
Ltda/Eireli com lance de R$ 99,000.

26/10/2022 - 10:22:37 Sistema O item 0012 teve como arrematante DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS -
Ltda/Eireli com lance de R$ 1.756,000.

26/10/2022 - 10:22:37 Sistema O item 0013 teve como arrematante DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS -
Ltda/Eireli com lance de R$ 700,000.

26/10/2022 - 10:22:37 Sistema O item 0014 teve como arrematante DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS -
Ltda/Eireli com lance de R$ 140,000.

26/10/2022 - 10:22:37 Sistema O item 0015 teve como arrematante DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS -
Ltda/Eireli com lance de R$ 178,000.

26/10/2022 - 10:22:37 Sistema O item 0016 teve como arrematante DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS -
Ltda/Eireli com lance de R$ 129,000.
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26/10/2022 - 10:22:37 Sistema O item 0017 teve como arrematante DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS -
Ltda/Eireli com lance de R$ 3.900,000.

26/10/2022 - 10:22:37 Sistema O item 0018 teve como arrematante DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS -
Ltda/Eireli com lance de R$ 500,000.

26/10/2022 - 10:22:37 Sistema O item 0019 teve como arrematante DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS -
Ltda/Eireli com lance de R$ 1.650,000.

26/10/2022 - 10:22:37 Sistema O item 0020 teve como arrematante DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS -
Ltda/Eireli com lance de R$ 95,000.

26/10/2022 - 10:22:37 Sistema O item 0021 teve como arrematante DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS -
Ltda/Eireli com lance de R$ 890,000.

26/10/2022 - 10:22:37 Sistema O item 0022 teve como arrematante DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS -
Ltda/Eireli com lance de R$ 170,000.

26/10/2022 - 10:22:37 Sistema O item 0023 teve como arrematante DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS -
Ltda/Eireli com lance de R$ 170,000.

26/10/2022 - 10:22:37 Sistema O item 0024 teve como arrematante DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS -
Ltda/Eireli com lance de R$ 550,000.

26/10/2022 - 10:22:37 Sistema O item 0025 teve como arrematante DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS -
Ltda/Eireli com lance de R$ 298,000.

26/10/2022 - 10:22:37 Sistema O item 0028 teve como arrematante AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA -
Ltda/Eireli com lance de R$ 2.601,280.

26/10/2022 - 10:22:37 Sistema O item 0031 teve como arrematante DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS -
Ltda/Eireli com lance de R$ 498,000.

26/10/2022 - 10:22:37 Sistema O item 0032 teve como arrematante DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS -
Ltda/Eireli com lance de R$ 410,000.

26/10/2022 - 10:22:37 Sistema O item 0034 teve como arrematante DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS -
Ltda/Eireli com lance de R$ 585,000.

26/10/2022 - 10:22:40 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

26/10/2022 - 10:22:54 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 26/10/2022 às 15:00.

26/10/2022 - 10:23:06 Sistema A data limite para negociação foi redefinida pelo pregoeiro para 26/10/2022 às 15:00.

26/10/2022 - 10:23:06 Sistema Motivo: 18- SENHORES LICITANTES: Informo ao licitante que arrematou os itens, que será estipulado um
prazo definido até as 15:00 (três) horas do dia 26/10/2022 para negociação e envio da Proposta
Readequada, juntamente com a comprovação dos determinados itens com o desconto acima de 50%
arrematado, através de planilhas de composição de custo e as devidas notas fiscais atuais de acordo com a
variação de mercado, sendo que as notas fiscais atuais serão consultadas através do PORTA DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICO (SEFAz), Informamos que aquele que burlar ou tentar agir com dolo, serão punidos
de acordo com o previsto na lei 8666/93.

26/10/2022 - 10:35:16 Sistema O fornecedor DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS enviou uma nova proposta
readequada e um novo arquivo para o item 0001.

26/10/2022 - 10:35:18 Sistema O fornecedor DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS enviou uma nova proposta
readequada para o item 0001.

26/10/2022 - 10:37:13 Sistema O fornecedor DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS enviou uma nova proposta
readequada para o item 0001.

26/10/2022 - 10:47:35 Sistema O fornecedor DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS enviou uma nova proposta
readequada e um novo arquivo para o item 0002.

26/10/2022 - 10:47:36 Sistema O fornecedor DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS enviou uma nova proposta
readequada para o item 0002.

26/10/2022 - 10:47:55 Sistema O fornecedor DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS enviou uma nova proposta
readequada e um novo arquivo para o item 0003.

26/10/2022 - 10:48:09 Sistema O fornecedor DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS enviou uma nova proposta
readequada e um novo arquivo para o item 0004.

26/10/2022 - 10:48:11 Sistema O fornecedor DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS enviou uma nova proposta
readequada para o item 0004.

26/10/2022 - 10:48:15 Sistema O fornecedor DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS enviou uma nova proposta
readequada para o item 0004.

26/10/2022 - 11:18:18 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: O sistema permanecerá ativo para lances nos itens já abertos. No entanto, entre
11:30 e 13:30 horas, permanecerá sem a inclusão de eventos por parte deste pregoeiro para que possamos
ter um intervalo para o almoço.

26/10/2022 - 13:17:23 Sistema O fornecedor DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS enviou uma nova proposta
readequada e um novo arquivo para o item 0001.

26/10/2022 - 13:17:27 Sistema O fornecedor DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS enviou uma nova proposta
readequada para o item 0001.

26/10/2022 - 13:17:31 Sistema O fornecedor DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS enviou uma nova proposta
readequada para o item 0001.

26/10/2022 - 14:23:12 Sistema O fornecedor DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS enviou uma nova proposta
readequada e um novo arquivo para o item 0002.

26/10/2022 - 15:19:47 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: O certame será suspenso para então analisar com eficiência e eficácia para
poder imprimir os documentos de HABILITAÇÃO e verificar as autenticidades. A continuação do certame se
fará dia 31/10/2022, às 10h:00min. Obrigado a todos, e boa tarde.

26/10/2022 - 15:19:59 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

26/10/2022 - 15:19:59 Sistema Motivo: SENHORES LICITANTES: O certame será suspenso para então analisar com eficiência e eficácia
para poder imprimir os documentos de HABILITAÇÃO e verificar as autenticidades. A continuação do
certame se fará dia 31/10/2022, às 10h:00min.

31/10/2022 - 10:04:27 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Bom dia, agradeço pela participação de todos!

31/10/2022 - 10:05:05 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.
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31/10/2022 - 10:05:05 Sistema Motivo: SENHORES LICITANTES: Bom dia, agradeço pela participação de todos! Vamos continuar com o
certame.

31/10/2022 - 10:06:52 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Fiquem atentos so chat, logo mais estaremos efetuando o julgamento de
HABILITAÇÕES.

31/10/2022 - 10:44:09 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: O sistema permanecerá ativo. No entanto, entre 11:30 e 13:30 horas,
permanecerá sem a inclusão de eventos por parte deste pregoeiro para que possamos ter um intervalo para
o almoço. Iniciaremos nossa disputa 13:30. Desde já agradeço por tudo.

31/10/2022 - 13:49:58 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Boa tarde, estaremos continuando com o certame!

31/10/2022 - 14:10:25 Sistema O fornecedor DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS foi inabilitado no processo.

31/10/2022 - 14:10:25 Sistema Motivo: SENHOR LICITANTE: Senhor licitante: Empresa DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS
LABORATORIAIS, Informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência juntamente com a
equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros a administração pública, onde por sua vez se preocupa
em demonstrar transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim, solicitamos comprovação que
os devidos itens serão entregues a administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de 50
por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando inviável e se caracterizando
INEXEQUÍVEL. Na data e horário, 26/10/2022 10:22:32 - Pregoeiro - SENHORES LICITANTES: Informo ao
licitante que arrematou os itens, que será estipulado um prazo definido até as 15:00 (três) horas do dia
26/10/2022 para negociação e envio da Proposta Readequada, juntamente com a comprovação dos
determinados itens com o desconto acima de 50 arrematado, através de... (CONTINUA)

31/10/2022 - 14:10:25 Sistema (CONT. 1) planilhas de composição de custo e as devidas notas fiscais atuais de acordo com a variação de
mercado, sendo que as notas fiscais atuais serão consultadas através do PORTA DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICO (SEFAz), Informamos que aquele que burlar ou tentar agir com dolo, serão punidos de acordo
com o previsto na lei 8666/93. Portanto anexar as devidas documentações exigidas no cumprimento do
prazo estipulado e requisitado por este Pregoeiro, onde por sua vez foi verificado que a devida diligência não
foi atendida, a determinada empresa deixou de apresentar os devidos cálculos necessários para a apuração
e verificação, PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS. Logo foi detectado que a empresa
DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS não cumpriu com os requisitos do edital
deixando de apresenta o tópico do edita: 11.4.9. Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado da
Sede da Licitante com data de expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de Abertura...

31/10/2022 - 14:10:25 Sistema (CONT. 2) do Certame. Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação anterior trazida
aos autos, no chat.

31/10/2022 - 14:10:25 Sistema O fornecedor DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS foi inabilitado para o item
0001 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

31/10/2022 - 14:10:25 Sistema O fornecedor DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS foi inabilitado para o item
0002 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

31/10/2022 - 14:10:25 Sistema O fornecedor DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS foi inabilitado para o item
0003 pelo pregoeiro.

31/10/2022 - 14:10:25 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
com lance de R$ 578,000.

31/10/2022 - 14:10:25 Sistema O fornecedor DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS foi inabilitado para o item
0004 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

31/10/2022 - 14:10:25 Sistema O fornecedor DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS foi inabilitado para o item
0005 pelo pregoeiro.

31/10/2022 - 14:10:25 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
com lance de R$ 156,000.

31/10/2022 - 14:10:25 Sistema O fornecedor DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS foi inabilitado para o item
0006 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

31/10/2022 - 14:10:25 Sistema O fornecedor DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS foi inabilitado para o item
0007 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

31/10/2022 - 14:10:25 Sistema O fornecedor DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS foi inabilitado para o item
0008 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

31/10/2022 - 14:10:25 Sistema O fornecedor DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS foi inabilitado para o item
0009 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

31/10/2022 - 14:10:25 Sistema O fornecedor DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS foi inabilitado para o item
0010 pelo pregoeiro.

31/10/2022 - 14:10:25 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
com lance de R$ 178,000.

31/10/2022 - 14:10:25 Sistema O fornecedor DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS foi inabilitado para o item
0011 pelo pregoeiro.

31/10/2022 - 14:10:25 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
com lance de R$ 116,000.

31/10/2022 - 14:10:25 Sistema O fornecedor DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS foi inabilitado para o item
0012 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

31/10/2022 - 14:10:25 Sistema O fornecedor DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS foi inabilitado para o item
0013 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

31/10/2022 - 14:10:25 Sistema O fornecedor DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS foi inabilitado para o item
0014 pelo pregoeiro.

31/10/2022 - 14:10:25 Sistema O item 0014 tem como novo arrematante AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
com lance de R$ 154,000.

31/10/2022 - 14:10:25 Sistema O fornecedor DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS foi inabilitado para o item
0015 pelo pregoeiro.

31/10/2022 - 14:10:25 Sistema O item 0015 tem como novo arrematante AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
com lance de R$ 198,000.

31/10/2022 - 14:10:25 Sistema O fornecedor DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS foi inabilitado para o item
0016 pelo pregoeiro.

31/10/2022 - 14:10:25 Sistema O item 0016 tem como novo arrematante AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
com lance de R$ 158,000.
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31/10/2022 - 14:10:25 Sistema O fornecedor DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS foi inabilitado para o item
0017 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

31/10/2022 - 14:10:26 Sistema O fornecedor DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS foi inabilitado para o item
0018 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

31/10/2022 - 14:10:26 Sistema O fornecedor DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS foi inabilitado para o item
0019 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

31/10/2022 - 14:10:26 Sistema O fornecedor DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS foi inabilitado para o item
0020 pelo pregoeiro.

31/10/2022 - 14:10:26 Sistema O item 0020 tem como novo arrematante AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
com lance de R$ 106,000.

31/10/2022 - 14:10:26 Sistema O fornecedor DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS foi inabilitado para o item
0021 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

31/10/2022 - 14:10:26 Sistema O fornecedor DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS foi inabilitado para o item
0022 pelo pregoeiro.

31/10/2022 - 14:10:26 Sistema O item 0022 tem como novo arrematante AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
com lance de R$ 172,000.

31/10/2022 - 14:10:26 Sistema O fornecedor DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS foi inabilitado para o item
0023 pelo pregoeiro.

31/10/2022 - 14:10:26 Sistema O item 0023 tem como novo arrematante AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
com lance de R$ 172,000.

31/10/2022 - 14:10:26 Sistema O fornecedor DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS foi inabilitado para o item
0024 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

31/10/2022 - 14:10:26 Sistema O fornecedor DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS foi inabilitado para o item
0025 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

31/10/2022 - 14:10:26 Sistema O fornecedor DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS foi inabilitado para o item
0031 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

31/10/2022 - 14:10:26 Sistema O fornecedor DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS foi inabilitado para o item
0032 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

31/10/2022 - 14:10:26 Sistema O fornecedor DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS foi inabilitado para o item
0034 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

31/10/2022 - 14:10:31 Pregoeiro SENHOR LICITANTE: Senhor licitante: Empresa DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS
LABORATORIAIS, Informo que as devidas analises são feitas com cautela e eficiência juntamente com a
equipe de apoio, para então evitar transtornos futuros a administração pública, onde por sua vez se preocupa
em demonstrar transparência em todos os processos licitatórios. Sendo assim, solicitamos comprovação que
os devidos itens serão entregues a administração, pois o mesmo se constata que os itens estão abaixo de 50
por cento do valor estimado pela administração, ou seja, se tornando inviável e se caracterizando
INEXEQUÍVEL. Na data e horário, 26/10/2022 10:22:32 - Pregoeiro - SENHORES LICITANTES: Informo ao
licitante que arrematou os itens, que será estipulado um prazo definido até as 15:00 (três) horas do dia
26/10/2022 para negociação e envio da Proposta Readequada, juntamente com a comprovação dos
determinados itens com o desconto acima de 50 arrematado, através de planilhas de... (CONTINUA)

31/10/2022 - 14:10:31 Pregoeiro (CONT. 1) composição de custo e as devidas notas fiscais atuais de acordo com a variação de mercado,
sendo que as notas fiscais atuais serão consultadas através do PORTA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICO
(SEFAz), Informamos que aquele que burlar ou tentar agir com dolo, serão punidos de acordo com o previsto
na lei 8666/93. Portanto anexar as devidas documentações exigidas no cumprimento do prazo estipulado e
requisitado por este Pregoeiro, onde por sua vez foi verificado que a devida diligência não foi atendida, a
determinada empresa deixou de apresentar os devidos cálculos necessários para a apuração e verificação,
PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS. Logo foi detectado que a empresa DIAGNÓSTICA CENTRO
OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS não cumpriu com os requisitos do edital deixando de apresenta o
tópico do edita: 11.4.9. Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante com data
de expedição não superior à 60 (sessenta) dias da data de Abertura do Certame....

31/10/2022 - 14:10:31 Pregoeiro (CONT. 2) Partindo desta premissa, não se pode aceitar que a documentação anterior trazida aos autos, não
esteja revestida de certeza, lisura, idoneidade e legalidade. Não basta simplesmente que possua a aparência
de que todos estes requisitos mencionados estejam pretensamente presentes, mas que realmente todos
estejam caracterizados de maneira sólida, robusta e indiscutível. O que não se constata, vez que a dúvida
permanece e entendemos que a diligência não foi cumprida. Pelo que declaramos que apesar de ter sido
oportunizado ao licitante. Sendo assim não retas outra alternativa a ser tomada se não a sua INABILITAÇÃO.

31/10/2022 - 14:11:50 Sistema O fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA foi desclassificado para o
item 0003 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

31/10/2022 - 14:11:50 Sistema Motivo: A licitante AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, NÃO ENVIOU
PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e
já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a
mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se
necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim,
DESCLASSIFICADA no item recorrente.

31/10/2022 - 14:31:10 Sistema O fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA foi inabilitado no processo.

31/10/2022 - 14:31:10 Sistema Motivo: SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA - 37.556.213/0001-04, NÃO atendeu a todos os requisitos estipulados pelo edital,
ou seja, todos os tópicos CONSTATADOS NO 11.2. Para da Comprovação da Habilitação Jurídica a licitante
deverá apresentar; 11.4. Para Comprovação da Qualificação Econômico-Financeira a licitante deverá
apresentar e 11.5. Para Comprovação da Qualificação Técnica a licitante deverá apresentar. Pois o mesmo
se encontra com o devido erro ao tentar efetuar a download dos arquivos
{"type":"https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section6.5.4","title":"Nãoencontrado","status":404,"traceId":"|623e5e0b4933fcc8cf0efd0d."}.
Ou seja, á não é possível averiguar e analisar as documentações sendo que não foram apresentadas para
análise. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste
ato.

31/10/2022 - 14:31:10 Sistema O fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA foi inabilitado para o item
0005 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

31/10/2022 - 14:31:10 Sistema O fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA foi inabilitado para o item
0010 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

31/10/2022 - 14:31:10 Sistema O fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA foi inabilitado para o item
0011 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
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31/10/2022 - 14:31:10 Sistema O fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA foi inabilitado para o item
0014 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

31/10/2022 - 14:31:10 Sistema O fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA foi inabilitado para o item
0015 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

31/10/2022 - 14:31:10 Sistema O fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA foi inabilitado para o item
0016 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

31/10/2022 - 14:31:10 Sistema O fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA foi inabilitado para o item
0020 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

31/10/2022 - 14:31:10 Sistema O fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA foi inabilitado para o item
0022 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

31/10/2022 - 14:31:10 Sistema O fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA foi inabilitado para o item
0023 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

31/10/2022 - 14:31:10 Sistema O fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA foi inabilitado para o item
0028 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

31/10/2022 - 14:31:50 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 31/10/2022 às 15:01.

31/10/2022 - 14:31:50 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 31/10/2022 às 15:01.

31/10/2022 - 14:31:50 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 31/10/2022 às 15:01.

31/10/2022 - 14:31:50 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 31/10/2022 às 15:01.

31/10/2022 - 14:31:50 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 31/10/2022 às 15:01.

31/10/2022 - 14:31:50 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 31/10/2022 às 15:01.

31/10/2022 - 14:31:50 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 31/10/2022 às 15:01.

31/10/2022 - 14:31:50 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 31/10/2022 às 15:01.

31/10/2022 - 14:31:50 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi definida pelo pregoeiro para 31/10/2022 às 15:01.

31/10/2022 - 14:31:50 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi definida pelo pregoeiro para 31/10/2022 às 15:01.

31/10/2022 - 14:31:50 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0011 foi definida pelo pregoeiro para 31/10/2022 às 15:01.

31/10/2022 - 14:31:50 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi definida pelo pregoeiro para 31/10/2022 às 15:01.

31/10/2022 - 14:31:50 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0013 foi definida pelo pregoeiro para 31/10/2022 às 15:01.

31/10/2022 - 14:31:50 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0014 foi definida pelo pregoeiro para 31/10/2022 às 15:01.

31/10/2022 - 14:31:50 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0015 foi definida pelo pregoeiro para 31/10/2022 às 15:01.

31/10/2022 - 14:31:50 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0016 foi definida pelo pregoeiro para 31/10/2022 às 15:01.

31/10/2022 - 14:31:50 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0017 foi definida pelo pregoeiro para 31/10/2022 às 15:01.

31/10/2022 - 14:31:50 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0018 foi definida pelo pregoeiro para 31/10/2022 às 15:01.

31/10/2022 - 14:31:50 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0019 foi definida pelo pregoeiro para 31/10/2022 às 15:01.

31/10/2022 - 14:31:50 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0020 foi definida pelo pregoeiro para 31/10/2022 às 15:01.

31/10/2022 - 14:31:50 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0021 foi definida pelo pregoeiro para 31/10/2022 às 15:01.

31/10/2022 - 14:31:50 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0022 foi definida pelo pregoeiro para 31/10/2022 às 15:01.

31/10/2022 - 14:31:50 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0023 foi definida pelo pregoeiro para 31/10/2022 às 15:01.

31/10/2022 - 14:31:50 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0024 foi definida pelo pregoeiro para 31/10/2022 às 15:01.

31/10/2022 - 14:31:50 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0025 foi definida pelo pregoeiro para 31/10/2022 às 15:01.

31/10/2022 - 14:31:50 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0028 foi definida pelo pregoeiro para 31/10/2022 às 15:01.

31/10/2022 - 14:31:50 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0031 foi definida pelo pregoeiro para 31/10/2022 às 15:01.

31/10/2022 - 14:31:50 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0032 foi definida pelo pregoeiro para 31/10/2022 às 15:01.

31/10/2022 - 14:31:50 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0034 foi definida pelo pregoeiro para 31/10/2022 às 15:01.

31/10/2022 - 14:42:05 Sistema O fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - Ltda/Eireli declarou
intenção de recurso para o item 0003.

31/10/2022 - 14:42:11 Sistema O fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - Ltda/Eireli declarou
intenção de recurso para o item 0005.

31/10/2022 - 14:42:17 Sistema O fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - Ltda/Eireli declarou
intenção de recurso para o item 0010.

31/10/2022 - 14:42:25 Sistema O fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - Ltda/Eireli declarou
intenção de recurso para o item 0011.

31/10/2022 - 14:42:30 Sistema O fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - Ltda/Eireli declarou
intenção de recurso para o item 0014.

31/10/2022 - 14:42:35 Sistema O fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - Ltda/Eireli declarou
intenção de recurso para o item 0015.

31/10/2022 - 14:42:40 Sistema O fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - Ltda/Eireli declarou
intenção de recurso para o item 0016.

31/10/2022 - 14:42:46 Sistema O fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - Ltda/Eireli declarou
intenção de recurso para o item 0020.

31/10/2022 - 14:42:55 Sistema O fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - Ltda/Eireli declarou
intenção de recurso para o item 0022.

31/10/2022 - 14:43:00 Sistema O fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - Ltda/Eireli declarou
intenção de recurso para o item 0023.

31/10/2022 - 14:43:05 Sistema O fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - Ltda/Eireli declarou
intenção de recurso para o item 0028.
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31/10/2022 - 14:43:05 Sistema O fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - Ltda/Eireli declarou
intenção de recurso para o item 0028.

31/10/2022 - 15:09:25 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0005.

31/10/2022 - 15:09:25 Sistema Intenção: Ilustrissimo Sr Pregoeiro, já que ocorreu um erro na hora de baixar nossos documentos, peço que
possamos anexar via e-mail, já que os documentos são preexistentes, nossa documentação foi enviada, e
por erro no portal estamos sendo inabilitados.

31/10/2022 - 15:15:00 Sistema O fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA foi reabilitado pelo pregoeiro
para o item 0003.

31/10/2022 - 15:15:00 Sistema Motivo: De acordo com as normas e regras perante a lei, foi constatado que a empresa AHCOR COMERCIO
DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, anexou as devidas documentações de HABILITAÇÃO, porem o
próprio sistema não permite baixar o mesmo devido a um erro no compras públicas:
{"type":"https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.5.4","title":"Não
encontrado","status":404,"traceId":"|623e5e0b- 4933fcc8cf0efd0d."}. Sendo assim para não ferir o princípio
da competividade a determinada empresa poderá enviar via e-mail e anexar na devida diligência os
documentos para analise e julgamento. ENVIAR DOCUMENTOS NO EMAIL: cpl2021pmt@gmail.com.

31/10/2022 - 15:15:00 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
com lance de R$ 578,000.

31/10/2022 - 15:15:00 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
com lance de R$ 578,000.

31/10/2022 - 15:15:57 Sistema O fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA foi reabilitado pelo pregoeiro
para o item 0005.

31/10/2022 - 15:15:57 Sistema Motivo: De acordo com as normas e regras perante a lei, foi constatado que a empresa AHCOR COMERCIO
DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, anexou as devidas documentações de HABILITAÇÃO, porem o
próprio sistema não permite baixar o mesmo devido a um erro no compras públicas:
{"type":"https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.5.4","title":"Não
encontrado","status":404,"traceId":"|623e5e0b- 4933fcc8cf0efd0d."}. Sendo assim para não ferir o princípio
da competividade a determinada empresa poderá enviar via e-mail e anexar na devida diligência os
documentos para analise e julgamento. ENVIAR DOCUMENTOS NO EMAIL: cpl2021pmt@gmail.com.

31/10/2022 - 15:15:57 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
com lance de R$ 156,000.

31/10/2022 - 15:15:57 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
com lance de R$ 156,000.

31/10/2022 - 15:16:09 Sistema O fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA foi reabilitado pelo pregoeiro
para o item 0010.

31/10/2022 - 15:16:09 Sistema Motivo: De acordo com as normas e regras perante a lei, foi constatado que a empresa AHCOR COMERCIO
DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, anexou as devidas documentações de HABILITAÇÃO, porem o
próprio sistema não permite baixar o mesmo devido a um erro no compras públicas:
{"type":"https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.5.4","title":"Não
encontrado","status":404,"traceId":"|623e5e0b- 4933fcc8cf0efd0d."}. Sendo assim para não ferir o princípio
da competividade a determinada empresa poderá enviar via e-mail e anexar na devida diligência os
documentos para analise e julgamento. ENVIAR DOCUMENTOS NO EMAIL: cpl2021pmt@gmail.com.

31/10/2022 - 15:16:09 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
com lance de R$ 178,000.

31/10/2022 - 15:16:09 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
com lance de R$ 178,000.

31/10/2022 - 15:16:20 Sistema O fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA foi reabilitado pelo pregoeiro
para o item 0011.

31/10/2022 - 15:16:20 Sistema Motivo: De acordo com as normas e regras perante a lei, foi constatado que a empresa AHCOR COMERCIO
DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, anexou as devidas documentações de HABILITAÇÃO, porem o
próprio sistema não permite baixar o mesmo devido a um erro no compras públicas:
{"type":"https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.5.4","title":"Não
encontrado","status":404,"traceId":"|623e5e0b- 4933fcc8cf0efd0d."}. Sendo assim para não ferir o princípio
da competividade a determinada empresa poderá enviar via e-mail e anexar na devida diligência os
documentos para analise e julgamento. ENVIAR DOCUMENTOS NO EMAIL: cpl2021pmt@gmail.com.

31/10/2022 - 15:16:20 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
com lance de R$ 116,000.

31/10/2022 - 15:16:20 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
com lance de R$ 116,000.

31/10/2022 - 15:16:26 Sistema O fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA foi reabilitado pelo pregoeiro
para o item 0014.

31/10/2022 - 15:16:26 Sistema Motivo: De acordo com as normas e regras perante a lei, foi constatado que a empresa AHCOR COMERCIO
DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, anexou as devidas documentações de HABILITAÇÃO, porem o
próprio sistema não permite baixar o mesmo devido a um erro no compras públicas:
{"type":"https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.5.4","title":"Não
encontrado","status":404,"traceId":"|623e5e0b- 4933fcc8cf0efd0d."}. Sendo assim para não ferir o princípio
da competividade a determinada empresa poderá enviar via e-mail e anexar na devida diligência os
documentos para analise e julgamento. ENVIAR DOCUMENTOS NO EMAIL: cpl2021pmt@gmail.com.

31/10/2022 - 15:16:26 Sistema O item 0014 tem como novo arrematante AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
com lance de R$ 154,000.

31/10/2022 - 15:16:26 Sistema O item 0014 tem como novo arrematante AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
com lance de R$ 154,000.

31/10/2022 - 15:16:32 Sistema O fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA foi reabilitado pelo pregoeiro
para o item 0015.

31/10/2022 - 15:16:32 Sistema Motivo: De acordo com as normas e regras perante a lei, foi constatado que a empresa AHCOR COMERCIO
DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, anexou as devidas documentações de HABILITAÇÃO, porem o
próprio sistema não permite baixar o mesmo devido a um erro no compras públicas:
{"type":"https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.5.4","title":"Não
encontrado","status":404,"traceId":"|623e5e0b- 4933fcc8cf0efd0d."}. Sendo assim para não ferir o princípio
da competividade a determinada empresa poderá enviar via e-mail e anexar na devida diligência os
documentos para analise e julgamento. ENVIAR DOCUMENTOS NO EMAIL: cpl2021pmt@gmail.com.

31/10/2022 - 15:16:32 Sistema O item 0015 tem como novo arrematante AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
com lance de R$ 198,000.
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31/10/2022 - 15:16:32 Sistema O item 0015 tem como novo arrematante AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
com lance de R$ 198,000.

31/10/2022 - 15:16:38 Sistema O fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA foi reabilitado pelo pregoeiro
para o item 0016.

31/10/2022 - 15:16:38 Sistema Motivo: De acordo com as normas e regras perante a lei, foi constatado que a empresa AHCOR COMERCIO
DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, anexou as devidas documentações de HABILITAÇÃO, porem o
próprio sistema não permite baixar o mesmo devido a um erro no compras públicas:
{"type":"https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.5.4","title":"Não
encontrado","status":404,"traceId":"|623e5e0b- 4933fcc8cf0efd0d."}. Sendo assim para não ferir o princípio
da competividade a determinada empresa poderá enviar via e-mail e anexar na devida diligência os
documentos para analise e julgamento. ENVIAR DOCUMENTOS NO EMAIL: cpl2021pmt@gmail.com.

31/10/2022 - 15:16:38 Sistema O item 0016 tem como novo arrematante AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
com lance de R$ 158,000.

31/10/2022 - 15:16:38 Sistema O item 0016 tem como novo arrematante AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
com lance de R$ 158,000.

31/10/2022 - 15:16:46 Sistema O fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA foi reabilitado pelo pregoeiro
para o item 0020.

31/10/2022 - 15:16:46 Sistema Motivo: De acordo com as normas e regras perante a lei, foi constatado que a empresa AHCOR COMERCIO
DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, anexou as devidas documentações de HABILITAÇÃO, porem o
próprio sistema não permite baixar o mesmo devido a um erro no compras públicas:
{"type":"https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.5.4","title":"Não
encontrado","status":404,"traceId":"|623e5e0b- 4933fcc8cf0efd0d."}. Sendo assim para não ferir o princípio
da competividade a determinada empresa poderá enviar via e-mail e anexar na devida diligência os
documentos para analise e julgamento. ENVIAR DOCUMENTOS NO EMAIL: cpl2021pmt@gmail.com.

31/10/2022 - 15:16:46 Sistema O item 0020 tem como novo arrematante AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
com lance de R$ 106,000.

31/10/2022 - 15:16:46 Sistema O item 0020 tem como novo arrematante AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
com lance de R$ 106,000.

31/10/2022 - 15:16:56 Sistema O fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA foi reabilitado pelo pregoeiro
para o item 0022.

31/10/2022 - 15:16:56 Sistema Motivo: De acordo com as normas e regras perante a lei, foi constatado que a empresa AHCOR COMERCIO
DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, anexou as devidas documentações de HABILITAÇÃO, porem o
próprio sistema não permite baixar o mesmo devido a um erro no compras públicas:
{"type":"https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.5.4","title":"Não
encontrado","status":404,"traceId":"|623e5e0b- 4933fcc8cf0efd0d."}. Sendo assim para não ferir o princípio
da competividade a determinada empresa poderá enviar via e-mail e anexar na devida diligência os
documentos para analise e julgamento. ENVIAR DOCUMENTOS NO EMAIL: cpl2021pmt@gmail.com.

31/10/2022 - 15:16:56 Sistema O item 0022 tem como novo arrematante AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
com lance de R$ 172,000.

31/10/2022 - 15:16:56 Sistema O item 0022 tem como novo arrematante AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
com lance de R$ 172,000.

31/10/2022 - 15:17:01 Sistema O fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA foi reabilitado pelo pregoeiro
para o item 0023.

31/10/2022 - 15:17:01 Sistema Motivo: De acordo com as normas e regras perante a lei, foi constatado que a empresa AHCOR COMERCIO
DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, anexou as devidas documentações de HABILITAÇÃO, porem o
próprio sistema não permite baixar o mesmo devido a um erro no compras públicas:
{"type":"https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.5.4","title":"Não
encontrado","status":404,"traceId":"|623e5e0b- 4933fcc8cf0efd0d."}. Sendo assim para não ferir o princípio
da competividade a determinada empresa poderá enviar via e-mail e anexar na devida diligência os
documentos para analise e julgamento. ENVIAR DOCUMENTOS NO EMAIL: cpl2021pmt@gmail.com.

31/10/2022 - 15:17:01 Sistema O item 0023 tem como novo arrematante AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
com lance de R$ 172,000.

31/10/2022 - 15:17:01 Sistema O item 0023 tem como novo arrematante AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
com lance de R$ 172,000.

31/10/2022 - 15:17:09 Sistema O fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA foi reabilitado pelo pregoeiro
para o item 0028.

31/10/2022 - 15:17:09 Sistema Motivo: De acordo com as normas e regras perante a lei, foi constatado que a empresa AHCOR COMERCIO
DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, anexou as devidas documentações de HABILITAÇÃO, porem o
próprio sistema não permite baixar o mesmo devido a um erro no compras públicas:
{"type":"https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.5.4","title":"Não
encontrado","status":404,"traceId":"|623e5e0b- 4933fcc8cf0efd0d."}. Sendo assim para não ferir o princípio
da competividade a determinada empresa poderá enviar via e-mail e anexar na devida diligência os
documentos para analise e julgamento. ENVIAR DOCUMENTOS NO EMAIL: cpl2021pmt@gmail.com.

31/10/2022 - 15:17:09 Sistema O item 0028 tem como novo arrematante AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
com lance de R$ 2.601,280.

31/10/2022 - 15:17:09 Sistema O item 0028 tem como novo arrematante AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
com lance de R$ 2.601,280.

31/10/2022 - 15:19:05 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 15:58 do dia 31/10/2022.

31/10/2022 - 15:19:05 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 15:58 do dia 31/10/2022.

31/10/2022 - 15:19:05 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 15:58 do dia 31/10/2022.

31/10/2022 - 15:19:05 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0014. O prazo de envio é até às 15:58 do dia 31/10/2022.

31/10/2022 - 15:19:05 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0015. O prazo de envio é até às 15:58 do dia 31/10/2022.

31/10/2022 - 15:19:05 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 15:58 do dia 31/10/2022.

31/10/2022 - 15:19:05 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0020. O prazo de envio é até às 15:58 do dia 31/10/2022.

31/10/2022 - 15:19:05 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0022. O prazo de envio é até às 15:58 do dia 31/10/2022.

31/10/2022 - 15:19:05 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0023. O prazo de envio é até às 15:58 do dia 31/10/2022.

31/10/2022 - 15:19:05 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0028. O prazo de envio é até às 15:58 do dia 31/10/2022.
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31/10/2022 - 15:19:05 Sistema Motivo: ERRO NO
SISTEMA:{"type":"https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section6.5.4","title":"Nãoencontrado","status":404,"traceId":"|623e5e0b-
4933fcc8cf0efd0d."}. ENVIAR DOCUMENTAÇÕES, HABILITAÇÕES.

31/10/2022 - 15:34:57 Sistema A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.

31/10/2022 - 15:35:36 Sistema A diligência do item 0010 foi anexada ao processo.

31/10/2022 - 15:36:08 Sistema A diligência do item 0011 foi anexada ao processo.

31/10/2022 - 15:36:58 Sistema A diligência do item 0014 foi anexada ao processo.

31/10/2022 - 15:37:40 Sistema A diligência do item 0015 foi anexada ao processo.

31/10/2022 - 15:38:36 Sistema A diligência do item 0016 foi anexada ao processo.

31/10/2022 - 15:39:07 Sistema A diligência do item 0020 foi anexada ao processo.

31/10/2022 - 15:40:05 Sistema A diligência do item 0022 foi anexada ao processo.

31/10/2022 - 15:40:36 Sistema A diligência do item 0023 foi anexada ao processo.

31/10/2022 - 15:41:04 Sistema A diligência do item 0028 foi anexada ao processo.

31/10/2022 - 16:09:09 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA. O prazo de envio é até às 16:40 do dia 31/10/2022.

31/10/2022 - 16:10:10 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informamos que novamente será aberto prazo de 30 minutos, horário comercial
para negociação e envio da proposta consolidada. Lembrando que o item 28 devera esta abaixo ou igual ao
valor de mercado.

31/10/2022 - 16:11:00 Sistema Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 16:40 do dia 31/10/2022.

31/10/2022 - 16:11:00 Sistema Foi aberta negociação para o item 0010. O prazo é até às 16:40 do dia 31/10/2022.

31/10/2022 - 16:11:00 Sistema Foi aberta negociação para o item 0011. O prazo é até às 16:40 do dia 31/10/2022.

31/10/2022 - 16:11:00 Sistema Foi aberta negociação para o item 0014. O prazo é até às 16:40 do dia 31/10/2022.

31/10/2022 - 16:11:00 Sistema Foi aberta negociação para o item 0015. O prazo é até às 16:40 do dia 31/10/2022.

31/10/2022 - 16:11:00 Sistema Foi aberta negociação para o item 0016. O prazo é até às 16:40 do dia 31/10/2022.

31/10/2022 - 16:11:00 Sistema Foi aberta negociação para o item 0020. O prazo é até às 16:40 do dia 31/10/2022.

31/10/2022 - 16:11:00 Sistema Foi aberta negociação para o item 0022. O prazo é até às 16:40 do dia 31/10/2022.

31/10/2022 - 16:11:00 Sistema Foi aberta negociação para o item 0023. O prazo é até às 16:40 do dia 31/10/2022.

31/10/2022 - 16:11:00 Sistema Foi aberta negociação para o item 0028. O prazo é até às 16:40 do dia 31/10/2022.

31/10/2022 - 16:11:00 Sistema Motivo: SENHORES LICITANTES: Informamos que novamente será aberto prazo de 30 minutos, horário
comercial para negociação e envio da proposta consolidada. Lembrando que o item 28 devera esta abaixo
ou igual ao valor de mercado.

31/10/2022 - 16:25:27 F. AHCOR COMERCIO DE... Negociação Item 0028: infelizmente não conseguimos atender no valor que verificamos no TCM.

31/10/2022 - 16:26:16 F. AHCOR COMERCIO DE... Negociação Item 0003: Caro Sr Pregoeiro, estamos no nosso melhor valor para esses itens.

31/10/2022 - 16:26:26 F. AHCOR COMERCIO DE... Negociação Item 0010: Caro Sr Pregoeiro, estamos no nosso melhor valor para esses itens.

31/10/2022 - 16:26:39 F. AHCOR COMERCIO DE... Negociação Item 0011: Caro Sr Pregoeiro, estamos no nosso melhor valor para esses itens.

31/10/2022 - 16:26:46 F. AHCOR COMERCIO DE... Negociação Item 0014: Caro Sr Pregoeiro, estamos no nosso melhor valor para esses itens.

31/10/2022 - 16:26:51 F. AHCOR COMERCIO DE... Negociação Item 0015: Caro Sr Pregoeiro, estamos no nosso melhor valor para esses itens.

31/10/2022 - 16:26:59 F. AHCOR COMERCIO DE... Negociação Item 0016: Caro Sr Pregoeiro, estamos no nosso melhor valor para esses itens.

31/10/2022 - 16:27:27 F. AHCOR COMERCIO DE... Negociação Item 0020: Caro Sr Pregoeiro, estamos no nosso melhor valor para esses itens.

31/10/2022 - 16:27:37 F. AHCOR COMERCIO DE... Negociação Item 0022: Caro Sr Pregoeiro, estamos no nosso melhor valor para esses itens.

31/10/2022 - 16:27:42 F. AHCOR COMERCIO DE... Negociação Item 0023: Caro Sr Pregoeiro, estamos no nosso melhor valor para esses itens.

31/10/2022 - 16:27:48 F. AHCOR COMERCIO DE... Negociação Item 0028: Caro Sr Pregoeiro, estamos no nosso melhor valor para esses itens.

31/10/2022 - 16:28:19 Sistema O fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA enviou uma nova proposta
readequada e um novo arquivo para o item 0003.

31/10/2022 - 17:08:51 Pregoeiro 29- SENHORES LICITANTES: Informo que estaremos imprimindo e analisando as devidas
documentações de HABILITAÇÃO e suas autenticidades, propostas realinhadas para então efetuar uma
análise com eficiência e eficácia. A continuação do certame se fará dia 01/11/2022, às 14h:30min. Obrigado
a todos., e boa tarde.

31/10/2022 - 17:09:06 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

31/10/2022 - 17:09:06 Sistema Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que estaremos imprimindo e analisando as devidas
documentações de HABILITAÇÃO e suas autenticidades, propostas realinhadas para então efetuar uma
análise com eficiência e eficácia. chat.

01/11/2022 - 14:34:36 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Boa tarde. Estamos reabrindo o certame.

01/11/2022 - 14:34:41 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

01/11/2022 - 14:34:41 Sistema Motivo: SENHORES LICITANTES: Boa tarde. Estamos reabrindo o certame.

01/11/2022 - 14:34:59 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Fiquem atentos ao chat.

01/11/2022 - 15:09:47 Sistema O fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA foi desclassificado para o
item 0003 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

01/11/2022 - 15:09:47 Sistema Motivo: SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA - 37.556.213/0001-04, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, ou seja, a
licitante apresentou uma marca inferior ao solicitado nos determinados itens, não constando na especificação
do produto a devida marca a ser fornecida, “BIOCLIN’. No edital no tópico 2. JUSTIFICATIVA, restam
registrados os devidos motivos técnicos para o fornecimento da marca específica já citada. O não
cumprimento dos termos do edital, sobretudo quando se trata de itens descritivos do objeto e deles
decorrentes ou correlacionados, é falta insanável e inaceitável. Sendo assim não resta outra alternativa a ser
adotada senão a sua DESCLASSIFICAÇÃO, no devido item recorrente.
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01/11/2022 - 15:09:54 Sistema O fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA foi desclassificado para o
item 0005 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

01/11/2022 - 15:09:54 Sistema Motivo: SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA - 37.556.213/0001-04, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, ou seja, a
licitante apresentou uma marca inferior ao solicitado nos determinados itens, não constando na especificação
do produto a devida marca a ser fornecida, “BIOCLIN’. No edital no tópico 2. JUSTIFICATIVA, restam
registrados os devidos motivos técnicos para o fornecimento da marca específica já citada. O não
cumprimento dos termos do edital, sobretudo quando se trata de itens descritivos do objeto e deles
decorrentes ou correlacionados, é falta insanável e inaceitável. Sendo assim não resta outra alternativa a ser
adotada senão a sua DESCLASSIFICAÇÃO, no devido item recorrente.

01/11/2022 - 15:10:27 Sistema O fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA foi desclassificado para o
item 0010 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

01/11/2022 - 15:10:27 Sistema Motivo: SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA - 37.556.213/0001-04, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, ou seja, a
licitante apresentou uma marca inferior ao solicitado nos determinados itens, não constando na especificação
do produto a devida marca a ser fornecida, “BIOCLIN’. No edital no tópico 2. JUSTIFICATIVA, restam
registrados os devidos motivos técnicos para o fornecimento da marca específica já citada. O não
cumprimento dos termos do edital, sobretudo quando se trata de itens descritivos do objeto e deles
decorrentes ou correlacionados, é falta insanável e inaceitável. Sendo assim não resta outra alternativa a ser
adotada senão a sua DESCLASSIFICAÇÃO, no devido item recorrente.

01/11/2022 - 15:10:37 Sistema O fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA foi desclassificado para o
item 0011 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

01/11/2022 - 15:10:37 Sistema Motivo: SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA - 37.556.213/0001-04, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, ou seja, a
licitante apresentou uma marca inferior ao solicitado nos determinados itens, não constando na especificação
do produto a devida marca a ser fornecida, “BIOCLIN’. No edital no tópico 2. JUSTIFICATIVA, restam
registrados os devidos motivos técnicos para o fornecimento da marca específica já citada. O não
cumprimento dos termos do edital, sobretudo quando se trata de itens descritivos do objeto e deles
decorrentes ou correlacionados, é falta insanável e inaceitável. Sendo assim não resta outra alternativa a ser
adotada senão a sua DESCLASSIFICAÇÃO, no devido item recorrente.

01/11/2022 - 15:10:49 Sistema O fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA foi desclassificado para o
item 0014 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

01/11/2022 - 15:10:49 Sistema Motivo: SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA - 37.556.213/0001-04, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, ou seja, a
licitante apresentou uma marca inferior ao solicitado nos determinados itens, não constando na especificação
do produto a devida marca a ser fornecida, “BIOCLIN’. No edital no tópico 2. JUSTIFICATIVA, restam
registrados os devidos motivos técnicos para o fornecimento da marca específica já citada. O não
cumprimento dos termos do edital, sobretudo quando se trata de itens descritivos do objeto e deles
decorrentes ou correlacionados, é falta insanável e inaceitável. Sendo assim não resta outra alternativa a ser
adotada senão a sua DESCLASSIFICAÇÃO, no devido item recorrente.

01/11/2022 - 15:10:57 Sistema O fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA foi desclassificado para o
item 0015 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

01/11/2022 - 15:10:57 Sistema Motivo: SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA - 37.556.213/0001-04, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, ou seja, a
licitante apresentou uma marca inferior ao solicitado nos determinados itens, não constando na especificação
do produto a devida marca a ser fornecida, “BIOCLIN’. No edital no tópico 2. JUSTIFICATIVA, restam
registrados os devidos motivos técnicos para o fornecimento da marca específica já citada. O não
cumprimento dos termos do edital, sobretudo quando se trata de itens descritivos do objeto e deles
decorrentes ou correlacionados, é falta insanável e inaceitável. Sendo assim não resta outra alternativa a ser
adotada senão a sua DESCLASSIFICAÇÃO, no devido item recorrente.

01/11/2022 - 15:11:03 Sistema O fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA foi desclassificado para o
item 0016 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

01/11/2022 - 15:11:03 Sistema Motivo: SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA - 37.556.213/0001-04, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, ou seja, a
licitante apresentou uma marca inferior ao solicitado nos determinados itens, não constando na especificação
do produto a devida marca a ser fornecida, “BIOCLIN’. No edital no tópico 2. JUSTIFICATIVA, restam
registrados os devidos motivos técnicos para o fornecimento da marca específica já citada. O não
cumprimento dos termos do edital, sobretudo quando se trata de itens descritivos do objeto e deles
decorrentes ou correlacionados, é falta insanável e inaceitável. Sendo assim não resta outra alternativa a ser
adotada senão a sua DESCLASSIFICAÇÃO, no devido item recorrente.

01/11/2022 - 15:11:11 Sistema O fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA foi desclassificado para o
item 0020 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

01/11/2022 - 15:11:11 Sistema Motivo: SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA - 37.556.213/0001-04, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, ou seja, a
licitante apresentou uma marca inferior ao solicitado nos determinados itens, não constando na especificação
do produto a devida marca a ser fornecida, “BIOCLIN’. No edital no tópico 2. JUSTIFICATIVA, restam
registrados os devidos motivos técnicos para o fornecimento da marca específica já citada. O não
cumprimento dos termos do edital, sobretudo quando se trata de itens descritivos do objeto e deles
decorrentes ou correlacionados, é falta insanável e inaceitável. Sendo assim não resta outra alternativa a ser
adotada senão a sua DESCLASSIFICAÇÃO, no devido item recorrente.

01/11/2022 - 15:11:20 Sistema O fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA foi desclassificado para o
item 0022 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

01/11/2022 - 15:11:20 Sistema Motivo: SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA - 37.556.213/0001-04, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, ou seja, a
licitante apresentou uma marca inferior ao solicitado nos determinados itens, não constando na especificação
do produto a devida marca a ser fornecida, “BIOCLIN’. No edital no tópico 2. JUSTIFICATIVA, restam
registrados os devidos motivos técnicos para o fornecimento da marca específica já citada. O não
cumprimento dos termos do edital, sobretudo quando se trata de itens descritivos do objeto e deles
decorrentes ou correlacionados, é falta insanável e inaceitável. Sendo assim não resta outra alternativa a ser
adotada senão a sua DESCLASSIFICAÇÃO, no devido item recorrente.

01/11/2022 - 15:11:27 Sistema O fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA foi desclassificado para o
item 0023 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
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01/11/2022 - 15:11:27 Sistema Motivo: SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA - 37.556.213/0001-04, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, ou seja, a
licitante apresentou uma marca inferior ao solicitado nos determinados itens, não constando na especificação
do produto a devida marca a ser fornecida, “BIOCLIN’. No edital no tópico 2. JUSTIFICATIVA, restam
registrados os devidos motivos técnicos para o fornecimento da marca específica já citada. O não
cumprimento dos termos do edital, sobretudo quando se trata de itens descritivos do objeto e deles
decorrentes ou correlacionados, é falta insanável e inaceitável. Sendo assim não resta outra alternativa a ser
adotada senão a sua DESCLASSIFICAÇÃO, no devido item recorrente.

01/11/2022 - 15:14:36 Sistema O fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA foi desclassificado para o
item 0028 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

01/11/2022 - 15:14:36 Sistema Motivo: SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA - 37.556.213/0001-04, o devido valor está acima do valor de cotação do mercado,
sendo assim a administração não pode aceitar o devido lance fornecido. Sendo assim não resta outra
alternativa a ser adotada se não a sua DESCLASSIFICAÇÃO no item recorrente.

01/11/2022 - 15:17:33 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0005.

01/11/2022 - 15:17:33 Sistema Intenção: Ilustrissimo Sr Pregoeiro, já que ocorreu um erro na hora de baixar nossos documentos, peço que
possamos anexar via e-mail, já que os documentos são preexistentes, nossa documentação foi enviada, e
por erro no portal estamos sendo inabilitados.

01/11/2022 - 15:17:33 Sistema Justificativa: De acordo com as normas e regras perante a lei, foi constatado que a empresa AHCOR
COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, anexou as devidas documentações de
HABILITAÇÃO, porem o próprio sistema não permite baixar o mesmo devido a um erro no compras públicas:
{"type":"https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.5.4","title":"Não
encontrado","status":404,"traceId":"|623e5e0b- 4933fcc8cf0efd0d."}. Sendo assim para não ferir o princípio
da competividade a determinada empresa poderá enviar via e-mail e anexar na devida diligência os
documentos para analise e julgamento. ENVIAR DOCUMENTOS NO EMAIL: cpl2021pmt@gmail.com.
Sendo assim a devida empresa apresentou as HABILITAÇÕES, e a mesma foi julgada de acordo com as
exigencias do edital.

01/11/2022 - 15:19:57 Pregoeiro SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA - 37.556.213/0001-04, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, ou seja, a
licitante apresentou uma marca inferior ao solicitado nos determinados itens, não constando na especificação
do produto a devida marca a ser fornecida, 1CBIOCLIN 19. No edital no tópico 2. JUSTIFICATIVA, restam
registrados os devidos motivos técnicos para o fornecimento da marca específica já citada. O não
cumprimento dos termos do edital, sobretudo quando se trata de itens descritivos do objeto e deles
decorrentes ou correlacionados, é falta insanável e inaceitável. Sendo assim não resta outra alternativa a ser
adotada senão a sua DESCLASSIFICAÇÃO, no devidos itens recorrente: 03; 05; 10; 11; 14; 15; 16; 20; 22;
23; e 28.

01/11/2022 - 15:20:12 Pregoeiro SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA - 37.556.213/0001-04, o devido valor está acima do valor de cotação do mercado,
sendo assim a administração não pode aceitar o devido lance fornecido. Sendo assim não resta outra
alternativa a ser adotada se não a sua DESCLASSIFICAÇÃO no item recorrente: 28.

01/11/2022 - 15:20:54 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0003.

01/11/2022 - 15:20:54 Sistema Intenção: Ilustrissimo Sr Pregoeiro, já que ocorreu um erro na hora de baixar nossos documentos, peço que
possamos anexar via e-mail, já que os documentos são preexistentes, nossa documentação foi enviada, e
por erro no portal estamos sendo inabilitados.

01/11/2022 - 15:20:54 Sistema Justificativa: Já resolvido!

01/11/2022 - 15:21:02 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0005.

01/11/2022 - 15:21:02 Sistema Intenção: Ilustrissimo Sr Pregoeiro, já que ocorreu um erro na hora de baixar nossos documentos, peço que
possamos anexar via e-mail, já que os documentos são preexistentes, nossa documentação foi enviada, e
por erro no portal estamos sendo inabilitados.

01/11/2022 - 15:21:02 Sistema Justificativa: Já resolvido!

01/11/2022 - 15:21:11 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0010.

01/11/2022 - 15:21:11 Sistema Intenção: Ilustrissimo Sr Pregoeiro, já que ocorreu um erro na hora de baixar nossos documentos, peço que
possamos anexar via e-mail, já que os documentos são preexistentes, nossa documentação foi enviada, e
por erro no portal estamos sendo inabilitados.

01/11/2022 - 15:21:11 Sistema Justificativa: Já resolvido!

01/11/2022 - 15:21:25 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0011.

01/11/2022 - 15:21:25 Sistema Intenção: Ilustrissimo Sr Pregoeiro, já que ocorreu um erro na hora de baixar nossos documentos, peço que
possamos anexar via e-mail, já que os documentos são preexistentes, nossa documentação foi enviada, e
por erro no portal estamos sendo inabilitados.

01/11/2022 - 15:21:25 Sistema Justificativa: Já resolvido!

01/11/2022 - 15:21:32 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0014.

01/11/2022 - 15:21:32 Sistema Intenção: Ilustrissimo Sr Pregoeiro, já que ocorreu um erro na hora de baixar nossos documentos, peço que
possamos anexar via e-mail, já que os documentos são preexistentes, nossa documentação foi enviada, e
por erro no portal estamos sendo inabilitados.

01/11/2022 - 15:21:32 Sistema Justificativa: Já resolvido!

01/11/2022 - 15:22:02 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0015.

01/11/2022 - 15:22:02 Sistema Intenção: Ilustrissimo Sr Pregoeiro, já que ocorreu um erro na hora de baixar nossos documentos, peço que
possamos anexar via e-mail, já que os documentos são preexistentes, nossa documentação foi enviada, e
por erro no portal estamos sendo inabilitados.

01/11/2022 - 15:22:02 Sistema Justificativa: Já resolvido!

01/11/2022 - 15:22:12 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0016.

01/11/2022 - 15:22:12 Sistema Intenção: Ilustrissimo Sr Pregoeiro, já que ocorreu um erro na hora de baixar nossos documentos, peço que
possamos anexar via e-mail, já que os documentos são preexistentes, nossa documentação foi enviada, e
por erro no portal estamos sendo inabilitados.

01/11/2022 - 15:22:12 Sistema Justificativa: Já resolvido!

01/11/2022 - 15:22:20 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0020.

01/11/2022 - 15:22:20 Sistema Intenção: Ilustrissimo Sr Pregoeiro, já que ocorreu um erro na hora de baixar nossos documentos, peço que
possamos anexar via e-mail, já que os documentos são preexistentes, nossa documentação foi enviada, e
por erro no portal estamos sendo inabilitados.
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01/11/2022 - 15:22:20 Sistema Justificativa: Já resolvido!

01/11/2022 - 15:22:36 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0022.

01/11/2022 - 15:22:36 Sistema Intenção: Ilustrissimo Sr Pregoeiro, já que ocorreu um erro na hora de baixar nossos documentos, peço que
possamos anexar via e-mail, já que os documentos são preexistentes, nossa documentação foi enviada, e
por erro no portal estamos sendo inabilitados.

01/11/2022 - 15:22:36 Sistema Justificativa: Já resolvido!

01/11/2022 - 15:22:42 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0023.

01/11/2022 - 15:22:42 Sistema Intenção: Ilustrissimo Sr Pregoeiro, já que ocorreu um erro na hora de baixar nossos documentos, peço que
possamos anexar via e-mail, já que os documentos são preexistentes, nossa documentação foi enviada, e
por erro no portal estamos sendo inabilitados.

01/11/2022 - 15:22:42 Sistema Justificativa: Já resolvido!

01/11/2022 - 15:22:55 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0028.

01/11/2022 - 15:22:55 Sistema Intenção: Ilustrissimo Sr Pregoeiro, já que ocorreu um erro na hora de baixar nossos documentos, peço que
possamos anexar via e-mail, já que os documentos são preexistentes, nossa documentação foi enviada, e
por erro no portal estamos sendo inabilitados.

01/11/2022 - 15:22:55 Sistema Justificativa: Já resolvido!

01/11/2022 - 15:23:01 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0028.

01/11/2022 - 15:23:01 Sistema Intenção: Ilustrissimo Sr Pregoeiro, já que ocorreu um erro na hora de baixar nossos documentos, peço que
possamos anexar via e-mail, já que os documentos são preexistentes, nossa documentação foi enviada, e
por erro no portal estamos sendo inabilitados.

01/11/2022 - 15:23:01 Sistema Justificativa: Já resolvido!

01/11/2022 - 15:23:24 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: O pregão será encerrado, agradeço, em nome do (Prefeito Municipal), a
participação de todos no presente certame, bem como pelo elevado nível de profissionalismo de todos na
condução e desenvolvimento deste Pregão. Espero encontrá-los em certames futuros. Grato. Igor Lima dos
Santos; Pregoeiro.

01/11/2022 - 15:23:36 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.

IGOR LIMA DOS SANTOS

Pregoeiro

GABRIELLE REGINA SILVA

Apoio

NALMA REIS FÉLIX DA SILVA

Apoio

ROSLANE ALVES SAMPAIO

Apoio


